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تقديم

هوالتراءالمجيبيقال!بيةترجتهنضحالذجمي!ابذ"

.لاF.+هoطk))ص.هوبفزب.!.جأ!كورتاليفهق

سنة!!طبع.بريطانيا!كبردجبجاهمةيلاستاذ

لنيلالمؤلفبهاتتدماقيالرساLملينجيوهو،5891

!!:وعنْوان.!نبامةمنالحموريبهثععهال!

(MuslimGo " rnment In Barbaryالحكمنمول(،فىلِتن!لى40)مها

يلاسلامي،!حمقالو!صالتروننياروبفيlؤو*د

اجمي،ميلادعثممرأففي/لد!بمةطسلايعييصننيهةألى

اقرجم!!أخرناو!.الموصينثولةاياماواضخى

،االوسعطى!ونفياننربفي.يلأسعديةالنظماعنوأن

!!.يتناولههاالواقح!هوهنالان
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المربية،الىبافاتاص!هذ!نكلاخرنالماف!أها

فص،المفربتاريخهنوثعميقفريدجانببتناولىاننردخنه

سعباييانهكما،العرببةا!تبةفيظاهرافراظسيسدلفلك

دا!ددالجاهعكوطدبةواساتذةالباحثينبينهاسةحاجة

عاهةالمثصنحاجسةعننفضعلا،الظنوببةوالمدارس!

ارهناكما.الانجليزيةباللفةيلمونلاالفيناولئكخصومعا

هيقعلىبحثالعرببم.صعيلةأ!ارىءيديبيننضعان

البض.فجوهنهجاهادةبهلينتنع،وهركز

هناصباولهايختاول،فصولتدممعةعلىالكتابينمعنمل

i!صولوتتناول.(لبرببدو!ماحبوالحاصوالكاتبالوزير

صرني.وأوجهصايقهاو!طرقالم!بيتموارداقاليةالظثة

يهودمنا!ةاهلوضعفيمععتعرضالخاهسالفصلىاها

!صلاlويننظول.الوسيطال!مرفيالمغربفيوخمارلى

تماقبتاقيا!ولىفبمو:عذاصرهاالممعملحةالقواتالدمالدس

ويشاولى.اروحعيناياماواخرحتيالمنربفيالحكمعر

اها.الموحعينجمقاتالث!عي!لمنبثمميءالدممابحالفصل

والمضبالقاضياعمالفيتناولانواقاسحالتناهنالفصلان

والتنمرطة.المظالمو!طحبي

:gاutجمحفيكبيراجهدابفلقدالمؤلفانيقالوالض

توصلهاواببرادوتطيلهاوتبقجهاالإصليةظانهامنا!زمة

ندنططرهاشابالضرورةفلثيشيول!،استنتاجاتهناليه

اليه.وتومعلاستخلصههاكلفيالرأي

وقد،والدفالتركيزبدثعدةأسلفذاكطامت!ويخيز

ألىونظهيلأنطيزبربثئصاحنماالتبدجاذبناهننؤخيظ
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بمضفيجاءف!انولو،اهانهوبكلتصرفبدرنالمربية

.*سدوبفيسدسةمنننشدهماحممع!عر*حيك

النصرعفيزيادةالصاثصيبمضأضاالغاجةدتوحثما

الىنرجحأنعابطاكعانكما.هرب!ينهَوسينبينووضظها

المؤلفاستعطهطألتيالعدببدة*صليسةالعربيةالمصاثر

فعهيكونقدهالتصححاو،المترجمالمرببمالنص.لاهَدَباسي

بمضبتصححوقفا.الترجمةاويلأقتباسجمندعنهسهااو

حيثما،أوردناكما،الان!يزببة.ا!بعةفيوالفوات*ضاء"

الهبميوالتاريحينكاطةالاعدماسماء،ذلك*هراقتضى

.اليدفىيو

هوبكنز.ب.ت.جادكورالمؤلفضععكراننودوخاها

العديدوعلى،العربيةالىا!ابترجمةعلىهوافضهعلى

خمعكراننودكما،بهازوهناالتيوالنصوصا*حظاتهن

لقيظهماعلىالدمميدمبمهحمدض!فةالاستاديلادبببجتا

يضقاننرص.العملضاانجازعلىأعانظتثع!ححهنت

المرجوةبالفثدةيمودوان،الفدن!ودالملمبمألفرضاص!

وطدبه.الملمرجالعلى

التويخ!وبروهوضا2واولالد4والحمد

م7791!ويو13اووانىء7*1ث!والبم:افي!يرإبطس

الديبيتوفيياهين
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المؤلفتقديم

البضةالاداريةالنث!عاطاوجهلوصفهحاولةا!راسةهذهان

تتعمانمنذال!نربإتطمارعلىتعاتبتالقيالحكوماتلمضلف

فيعاضصهممنالموحونحكمانالىالاسكندرية1منغرباالمسلمون

فقطةاضَيارفيوأن.الزمنمنقصيرةلفترةكلنماالمفطقةمراكمثى

،المفرببلادانالا0،طبعاْالتحسفمنثسئا،التبيلهذامننهاية

سياسعيةوحدةاولالموحدينحكمتحهشصهدت،جفرانيةوحدةوهي

لتوةالذروةالموحدينحكممثلوتد.الروماناياممنذفيهيالتضتت

المفرببلادضعفت،الوحيدةالمهـةتكنلمان،مرةولاول.ا!اربة

افنتب!صرفهي.المغأربةجهوداقامته!امغربية!لادلارةتقريبابأسرها

تصتالقيالمراحلسلسلةفيخاصةاهمي!ةتكتسبههمةمرطة

فيالاوليالا!ملايامنهايةلاغبارهماهناسبةولصةالبلادتاريخ

ال!ليثه.للازمنةوبدايةالمنر-جد
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صيحفيومنتظممطص"تنقيب"حصيلةالتماليةودالصفحات

ععدباستثناء،فائدةذىبعثىءتزولمحناانالمرجح1منابدأيالتيالمصبادر

صعبةذاتهالوقتفراوهى،فائدةكبيرضهمايرجىلاالكتبمنقليل

نيهااستعهإدتاالتيالطريقةعنيكونالذيالرأيكمانومهما.الفمال

بصورةقوفرثسءكلتصرفناتحابمانأنهمنواثقونفاننآ،المادة

هذاوسيلي.الموضوععلىضوءايلكياناويمكن،معقولهسهلة

اتبعتالتيالرئيسيهوالطربضة.المصادر0لهذهقصيرعرض،التقديم

قبولمع،النقديللتمجصخبركلاضمماعهياسحتعمالهافي

ءاخرىص!ادرتفاقضهالاوالتىظاهرهافياقعببهوتبدوالتىالبببافات

افهالا،صحيحةغببرلثعهادةقسرلبادونتمام!اتوللاالطريقةوهذه

ناوأمايقبلل!نذأما،واحدكاننبهقولعلىمعينخبريستفدحينميا

الىذلكادىالمدعومةالفير1البببافاتجيمرفضتواذأ،يرفض

اسعتعماله!ا.يتعذرنمحعبال!المادةمنالمتجمعانقاص

تظهركماالنظموصفعلىالكتابهذامجاليقتصبراناقصدوقد

بينهامقارنةبأجراءاستثنمائيتحالاتفراالا1ذقمولم.المغرببلادفي

الصالىأنقصكما.واتض!رقالاندلسنىلهاالمم!اثلةال!موبين

القانونيه.النظرياتثععرحالادنى

ثمة،وليس،المجالنفسىيفطىكتالباالتاريخاهذاخىيصدرولم

معينةجوانبحقىتتناولالتيالمؤلفياتمنالقلبلالا،علمناحدعلى

.الممادةتلةالى"يعودذلكعنالباحثيناحج!امولعل.الموضوعمن

الصورةهنكبيراجانبابان،نفوسعنافييحزوالالمخركونض

ضوصاافربتاريخمنجانبولكنه،الغموضويكئت!ه،طفطح

.الايامهنيومنىالكلمافيالضبطذاولهانينبفىعموماوالاسلام

البارزةاالنواحىعنوتكف!عف،السبيلتمهداناللراسةلهذهخرواذا

هدعاةال!يكونلنذلكفآن،التغقيبواانبحثلصعنيبمابدايةتكونانوأ

جمانبنا.منوإلارتياحللرضى

01،
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)jالمصا

منغمرمنمع!هافىاسةالدراائهذهالاساسيةالموأداختيرت

فبالنسبة.صانسرةبصورةالموضوعمنهاواحديتناوللاالتيالكنب

هحتتناسمبلاقيممَهاولكن،صفيرةمجموعةتتونر،للمفسرق

الإداريةوا؟هسمائلللنظماحةصراكرست"التىالكتبمن،عددها

ناالاباحثيستطعوضها-المحريزيواسلآمؤإبنكالماوردي-

منلتمكينه،التناصيلمنيكنىماعلىتمثحتملمتناستةصورةيكون

منالصثحقيكنلمان،جيزانمنوبالمتالى،الع!امالنمطتبين

منالمضمليصزوان،المنحرنةالث!حاذهَمنالمألونهالنماذج،.عدهه

الضيل،هذامنلشءثمةفليس،للمفرببالنسبةأما.المضملغير

.ااخرىاغراضا1ميمتهصةكتبتمصاثرمنالمادة1جمعويتوجب

لابن(المغرب1البببان)كتالبهفان،النامةابالمحعادريخقصفيمااما

صعالكتابمنوصلناماويتناول.الاطلاقعلىاهمهاهوعذاري
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لسوءخطببرةوهى)معينةفجواتعدافيما،البحثموضعي!لفثرة

المؤلفينتهجه!االتبىوالطريتة.التفصيلمنكبيربتعروذلك-(.ال!

حس!بالرئيسىموضوعهيتناولانهاي،الحوليهالطريتةهي

عنيتوتفماغالبمافهو،وحذربحكمةذلكينعلولكنه،السنوات

كو!ةالمعالمجةيستدعيفاموضوعاليتناولىالحوادمثاتواليمسود

سجلماسة.ناحيةتيازيخ.اوضلا"الرستمببينكتاريخ-اتهابذاقائمة

اكتعشفوقد.الينايصللمومعظمها،مصاثرهبعضعذارىابقيذكر

عريبتاريخمنلمجيرن!قدمماكتابهضمَّنقدكانعذارىابنبانثوزي

الم!وطلهذياترجمةوتو!).جوثمانىمنهمخطوطببىصالذي

تأسيدسعنروإية:يخسطون.ج:المسسودفيألىخطأنسمبالذي

توبنجن،فىطبعحأبرلمجستول،افربتيةنبىالذاطميةا!ولة

04A\).منعذارىابناغفلها1التىا!راتنصهضفَننانهلذلك

.(م759لمص0365ت)ندمحبياتديمكاتبوعريب.عريبكتاب

نرجماءكما-يضموهوطويلكتاب(المنرب1البيمان)كتابان

،الاولالجزءأما.صاء11ثلاثة-َبدأيتهنيإوردهالذي1المؤلفضهاج

ولكنه،م11ه5ْلمء055سنةحواليالىالمفرباتماريخنيتناول

الاندلدس.1تاريخيلثانىالجزءوليقناول.والموصينالمرابطنيحذف

الضصيينواوالموحثحينالمحراطينتاريبئنيتنأولىالثاكالجزءواما

وقدم1268لمكل667سنةالىمرينوبشنصروبنيهوذوبش

وصطنيافتد،-الثيا!ثالجزءاماوأ-بكاطهماالثانىوا11،ول.ابجزأنوصئنا

يتناولالذيالجزءو!م،بالمرابطينالخاصالقسممنجانبضه

عبرالمختلنةالاقس!امهذهمنتدمحمعلىعثر!يماوكان.الموحدين

ولك!نوهالاسبافيةهافرفسببة.اللفقينالىاوترضهففسرهتمالدسبفيبنا

مربكا.أهراالمراجحضمن.شاادخالهايجعلصاعثعواءضطتمفلك

المث!ارالاجز.اءتظصيلسوىالتياليةيالصنحاتشالمراجحتذكرولا

.هذا.الكابفياليها

"It
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/انهألا،م(6013!لم6107هتأخركاتبعذاارىابقانوهع.

بمجرديكتفولم،و!ربحكمةتصرفهقحتطالمصالراقدماامستمملى

،الشاتضماتمن!لقليلعلىالاكتابهيضريولا.منهااوالنسخالنقل

نصلل!لالكظبافيأثرولا،الواضحةالمبالنياتمنالقليلعلىوالا

العربية.التاريحةل!لكناب!اتنينسانعةصفةوس،الجطيةالمحاجك

النزرالايستجهال!ثتسةالهوىعنالبعيدةاالمحتعلةلهجتهوتبص

زهلائه.مناليسير

اكثرإلىهضاجلابصثجدامعروفالاثيرلابن(الكمامل)وكتياب

التليلةالسنو.اتاعداماالانترة0كلي!لَناؤلوهو.عابرهَاثسارةا!

للقراءالممثرقينيالفعاماتاريخماكانلما!انهبيد،مفهاالاجرة

.(المفربالبي!ان)كتيابيذهلكماالتناصيليتذاوللان!انه،المثعارتة

الاقسامبلكولكن،خر3عامتاريخهوظدونلابن(العبر)وكتاب

بهامراقياالتجمارببسببخياصةقيمةذاتالمفربتتنماولىالسَهنه

ضئفلةالدراسةهذهفيالكفامباصس!اهمةانالا.المنطقةكلأسماتب

منثوماتحوبمالتاريخفيعامةنظريةظدونلابنالأ.بئبنبمثحكل

الدأئرةيثبتلانللاحداثسردهلدىيسصوهو.عباراتهورإء

لهاكرسالتيالداشرةوهق،وسقوطهاال!ولبفينامائخاصة

للاحدأثالحامالمجرىعلىظ!ونابنكنابماتبرتتتصر.()"لمقعمة

فهو-القناصيحلتعنيهلاوهو.،الكبرىوالقياراتوالاتجاهات

الجزنيماتالىاهقماما0كبيرييزوا؟،التوارببخاسقعمالفيمقتصد

ظدرنابنانث!مفالولكق،فمائدةإكثر(المقعمة)إن.اليهانضاجالتي

الدو.اهات1يغنليجطهللاحداثالرنيمسيبابجرى(المق!مة)شصَى

التطيلىامامدائمياتصمذلاعْامةاحكامابطلقيجعَلهكما،الصفي!رةْ

.الصبارم

!3
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ا،ضى،المفربهنطتةفي(القرطاسى)روضكابودظصحر

والكثير.تمحضإونتدلونللمحلوماتق!ععنعبارةو.الجفاب

ليم!موافالمصملاطين-واضحتمحديطهابحفؤالمعلوماتهذهمن

ش،أبطالكلهمالمحاربون،واعلى،اشعلاميلمثلإوصافهمابلضيتديين

أنتصعاراتهمي!زونلاطفاهايكؤنواانيفعونلاضومهمأنجن

القرطاسى(روضى)كابفانذليك.ومع.الضميسالف!صطريقعنالا

لحقيقة،ةغيرليستأنيهاالواضحمنءالتىالمطوماتببعضلِزولحنيا

أنلاماالثقةسبيلعل!المعلوماتهذهمثلنققبلاناوعلينا،مّا

روض)ثان،.عيوبمقالكنابنيماكلعنوبالرغم.نفنلها

بهيظلمماوهو،للنقدخاضدلآهصقةبطعةجيراالقرطاس

الاَلط..حى

الموضموعاتذاتالمؤلفاتالى.الزمنيالتسلسلص!مبانتقلنياواذا

كتابالاغالبةلحكمالدمصابتهَللثترةبالنممبةوجعظ،تحديداالاكثر

بالموضوعالصلةذاتوالاجزاء،الحكماعبدلابن(والمغربمصرنتوحأ

)باشثظءالمؤلناتهذهوكل.والمالكىالمربوابىالضصنى"إمؤنطتمن

ورهمحلوماتنإن،عا!ةالنترةالهذ.وب!الشبة،!امتتضبة(المالكي

كتبهالذيالمقالوفي.الفائدةقليلةأنهاإبحثاصفهوضمنالمؤلثات

ثبتانظر)"للميفربالعرب1وضح.الحمعبدابن))بعنوانبرونثسنيج

علىمنصبّالحكمعبدابناهتمام1(نبإءالكاتبيبين(المراجح

يعيرهلاذمو،اتهذاحدشلمحتاريخْبالنمبةأما،ثتجةسوابقايجاد

اهثما!م.بمير

الاغالبة،فثرةالىرئيععيةبصورةببشيرثانهالطبتاتأبوأميا

العربابوهمالبارزوناوالمؤلفون.الظهيينحكممناالاولنىوال!منوات

م449لمكلerrالتو(السيعلىوفاتهمسنو،ات)المالكىوالضسنيوا

VYNالىمؤنتهمغلتىوتضمد،(م57ْ.1لمص944بعد،م819لمء
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احمد،ذياجىيبن،فرصنابن)بعدهممنالطبتياتكتبكبير!

المترجمنسيوخلاسماءسردعلىصعظمهافيالترإجموتث!متمل.(بابا

وونماته،وتاريولادتهالرئيسيةواهتماماتهومؤبنات!وتلاميذهله

ك!قةعليهالاشمادامكانهدلىتظهربببفماتالىالتوصلهوو.الهعف

الحكل!عدرالقيللاسمانيدالممقدةالسلاس!لفيومكانه،وصلى

الدراسة،هذهلموضوعوبالنع!عبة.المعلومهاتهذهصحةعلىبموجها

j،بمادةيزوثناومما،مجبةبارض.أنسبههذهفان تردالتيلصاي!ات

علىروحاال!لحسناحيانماالكت!ابهؤلاءبهايضنيوالمَىعرضط

،بالحكاياتغنى؟هنجمالمالكىكتابنان،الحظجم!نومن.مالحتهبم

المطوماتهنكبببربقدريزودنياالبحثموضعللفترةبالنسبةوهو

يفسرالمصأدرانني.العرضيالاتجأههذاش!أنومن.بالمجتمعالخاصة

كافليةمص!ادرلهاتتوفرالإغالبةلعهدالفتهيةاالنظمكونش،اندمبب

تتوفرالموحدينعهداننجدالاَخر1ألجانبمنبينما،جإنبمننسبيا

الاداريين.للموظفينبالغسبةاكثروولثائقفصادونه

ولم.تيمكشبالصفيرابنكنيبف!انالرش!ينلعهدوبالنمعبة

والثسماخي.زكريياكأبي.الييهارجعالتىالاباضيةالمؤلفاتشعيئاتنن

الدارجبفي،البرادي-ْوصللناالتياالاخرىالاباضية1المؤمفات1واما

بو!ناوكان،ذلكمنبأفضلليستأنهاالمضمل0فمن-..لالخ

..!الاأيمهركانتانهالواليهاالر!ع

!يهااتكونوتكاد،الادارسةلعهدكرهس!تجمثبِرةمؤلف!اتوثمة

وابنهادءيدصفتضة+كبيبرحد.الىللاخرمنهاالواحدوطابقماتمحدية

القاريخ.عالمفيتعدلمذهبببةاسطورةعدهيدةلقرونكافت

الموثحية(الطل)كتابياالمزابطبنلفترةبالنسبةافادةالمصمادرواهم

هنهزيجذاتضيهَعنعبارةنهو،الاولالكنيابأما.(المعص)و

15
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وبعضهم،احياناااسماؤهمتردمؤلمفينمنتمييزثونافقبسة0الفقرإت

ي!نلاالشراتهذهبعضبدانالجليومن.مستتلةبصورةهعروف

كنابولكن،(للكنابلترضههويثيضدهةانظر)عليهاالاعتماد.

حكماواائلوعنالمرابطدينعنصاقيمص!راجمالااالموفسي!بماالطلى)

اشوإردةشالفتراتوبيناتهنقرامنكثيربينلط!ابقاون!جد.المو!ين

.(المفربالبيان)مصوط

عننسءيعرفولا،صافرديمؤلففهو(الممجب)كتابهاlو

يعملالمؤلفكاننتد.ذ.اته(المعص)منتجميعهيحنماعداْالمؤلف

للدمحيدح!ماصديت!وكان،الموحينبامبرااطرريةالحاكمةالالو:ائرفى

/ء621)الكاب1تأنببفهعندوكان.المفصورابفاءمناسحاقاابي

هنالفالكتابأنويبثو.سنول!تلعدةالمشرقفى(م1224

للدواريخسردهش-النمعيأناعاملالىتعزىاصاءونيه،الذاكرة

عنصداشرةمعلوماتاعطاءهنيمكنهوضعنيالمراكث!يوكان.مثلا

نضسه-شاربعلىخلبادرةمنهْايبماولاتبعو،انوصيننع!ؤون

صعمرت"بانهيوصفبانحالبايهيممشحقلا(المعجب)ندانويالعاكيد

بروفنم!-لينيضسرعاعليهظعهايذي.الوصفوهوc"المديحني

عليها.الا!مادببمكنبيماناتهباناالقولوي!ن.الاولىمؤلفاتهاحد0في

نا،فْيفاملىوكنا.حقاللاَمالفمخبببللتادلي(التثبموفكقاب)اما

عقالاخرىالطبقاتبكتبضارنتهيمكنالصرصينمنصمدرانيةنجد

،هايتطلباقلما،طئَهلمعجزإمتاسردالراقحش،انهالا01الاذالبه

اتعية.الوالمعلوماتمنينعنشها

هجزأةللاسففهيالموصينتتناولالتحنى.النصوصبقيةوأها

الإحدأثمن!شيرجمانشاهدالفه(ب!الاصامةالمن)فكتا-.متقطعة

الموصيئأ.حكاظأ!.كانالمؤلفبمانيبعوبللا-عنهايتصثالتي

11
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!ما.فقطشواتبضعسوىينطيلاوصشناالذي..المصوطانالا

القطان.ابنليكونانويشفك،المهدياتبياعاولمنكانالبيذقان

الثولة.ضرس!أمنصباتولىتد

!!7
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الصراجح

بصورةاستمملت1التيالمؤلناتمعظمعلىالتاليةالقانمةتث!عتمل

بالاسمذكرهيردلممنهاالكثيرانمح،اصكظبهذا.ااعدادفيهثمرة

البىتببأثسننهرالذيالاسم1هوالمذكورو"الاسم.فالاقتباصعند

واالطبعةسوىتذكرولم.ذلكغيراونسبةأوكنيةأكانسواء

ابو""أهملت،هطئياالاسم!اءترتبببوعند.المستيعملالمخطوط

.الم!رجألاسعممنالاولالجزءتشكلانكهانتاااذا"الا(!ابن":

اسعاسيةثصوهأ-6

تداريعخ-

صمدتحتيق،و!نمسا!قيأ!رفيادنطس:دينارابيابن

.6791توندص،ث!عقا!

18
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أخارجموكفىأ!لأ!ىبوفىميالمطر-الافيب!ي:زرعأبيابن

علىفاسطبدصةالمم!ضطةالطبعة،هالس!توظر-اور-

تماريخ.جون،الحجر

،(03Tornbe)لَورنبرجتحَيق،اترفيضا!كل:الاثببرابن

.1876-51ليلن

وترجمةتخي!ق،وشرتهمعبيْدِبنيطوكفير5:حمادإبن

.7291باريصاVonderheyden)ي!نهيان!رفو

بولاف،..والضرالمبتع!وليوانالعبرثاب:!ونابن

بالمفربالمتعلقةْللاصإءالفرنشيه(doSlane)سلانديترصة.1867

ا.عيدوا،.8561-25المجزائر،اءل!جزا4

فرجردينويل.أوقام.5791-25باريمسفيْطبعها

(des Vergers"افريقيةبظريخالخاصةالاقساموترصةبتحمَيق(ا!ه

.1841ةباريس،قبلهاالتيو:الفل!رةالاغالبة1عهدفي

الاية،ا!ولةشاضفيافورانيةالبينةيلادلة:الثئعَماعابيت

.3691تونس،الكعياكقضيق

ازي،.لالةالهاديجمبدتضيتى،...ولطولالمن:الصلاةصاحبابن

.91دلا.4بيروت

موثينسكيئحتيتى،تجبمقيا!!معييقيلاثظريخ:الصفيرابن

(Motyllnskl)المحولىالمؤتمزاعمأل1ضمننفسر.ْنرنسيهترجمةمع

.!\.هالجزانر،للمستثعرقينعن!رالرابع

والترصةالنص،والمفربصرضوحخاب:الحكمعبدابن

،(Gateau)جاتوفمثصرهماوالافدلصبمالمفربالمتمنقةللاصاءاسفرنجم!نيه

.7491الجزإئر

.91
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.فىالمنربالاندلدساخلرفيالمنربابيان:عذارىانجن

491ليثن،وكولانبروففسالى-ليفيقحقببتى،الاولالجزءْ A

631تطوان،ميرانداهويثىتحقيق،الثالثالجزء1 Ot(القسم

.(بالموحدينانخاص

هويثينشرهابالمرابطينالخاصالقدممممنقطعة،ابثالمثاالجزء

.)6191(2اهعدد،(HespOrls-Tamuda)تمودا-صس!ريعسمجلةفىاندأجرا

الجؤءسماهضفصلكنمايبهفىالقطحةه!هعباسىاحم!انفثسراوقد

المعرلبةاليهاثسارالذيوهو،(6791بيروت)المفربالبي!البمنالرابح

كماهسبريصمجلةالىالان!ارةهنبدلآللقارىءتيسيرااث!عيالصفي

الاصل.في

تاريخ.جونناس،ا!ونالروض:فازيابنْ

صسى

بدونتطوان،مكيعليه!ودتضيق،الصان:انظمالتطانابن

.T(6591)تاري!خ

،الوصابعبدحمعمنيصعنتحقيق،التجانيرت:التجاني.

.3891.تولْمس

في(Be)ابلالفرنسيةالترجمةنشر،71سىزصةالجزناني

5)1مجلة )Bulletin de correspondence afrlcalne23!\لعام95المجلد.

.م1872لمكل9128تونس،ا!وقينظريخالزركن!ى

،جزاء42،*قصيالمفربلوللاخبرالإستتصاكتاب:الدمطوي

ةم4918لمص1312الظهرةا

الجزائر،أسفرببتاريختتملقتن!دثعر!.تجتطفت.:فانيان

.(التاريضَالقسم)2491

*Y
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.م6918/!4131فهاس،...الاننالسالعا!ةالازطر:الكلظني

'1فماسى،اجزإء000،3سىالاتسلوة:الكقاني 11Cام8!8لمكل.

هوحدية،رلنعجةرسعالةوثلاثونسبحح:بروننمسال-ليش

.41!\89116(أمهم)9هسبريسمجلةفيوتخيلمقدمة.41!\الرباط

بارلمجعى،أدحعببنظرببخعنشثصر4وثائي:بروننس!ال-ليفي

لابنرسائلى:منفصل!ةاضممامثلاثةعلىالكتابويمثعمَمل.28!\

كتاب)بعفوانمؤلفمنهخقصرةمقتطفألتا،المؤمنوعبدتومرت

.البببذقات""مذكرامنقم!حم،(الاصحابمعرفةفراالافمصعاب

.!4!\القاهرة،المفرباخارظحصفيالممصالمراكفس

الرباط،علعوثنتحقببق،ادلمخ!الطل:الاسممجهولمؤلف

!361.

الوسبيط،العصرنيابربرعنتاريضةخحالاسمهجهولمؤلف

بعنرانمؤلفمنمققطفات.3491الرباط،بروفنمماك-ليفىتحقيق

.(البربرمفاخر)

الالع!م،هجهوللمؤلفتاريخهنجديدةقطمةالاسمهجهولمؤلف

(1Hهـ9هـه51riهدمتبريدسمجلةفى"بروفنسال-ليشوترجمةتحقيق

.01،0391الععد

أيفانوبهقامجزئىتحمَيق،لدعوةlاضتاح:(القاضى)ذهمان

(Ivanow)ا!دنثصعر)3691المصريةبالجمامعةألادابكلي!ةهجلةفي

1سنةفق OtTot).

هعَفاولالقمبحبمْالذي،ا!ربففوبفيالاربنطةالفويريا

هنالم!عادسالبابفو،الناط!بنعداما،وصقليةالمفربتأريخ

%y

http://www.al-maktabeh.com



تسهل،البمابهذامنه!وطثمةالخامس1الغنمنالخاصىالتمععم

..44"!8رقمتحتب!ردجالجامعةمكتبةفي،دقيقاويبدواعتهقرا

.25N-االورقالتا

الجزء،التؤند!عبة*فيفيالدصفدسيةال!ل:الاندلسىالوزير

.07!\تونس،الهيلةالحبيبمحمدتضيق،الإول

جمتصرا-3

.6191دصثحق،ألاثستر0صالحتحقيتى،احتآباةعتالب:الابارابنا

من،حريد1ح(أهـمهـ40كوديراتحضبئ،الصةتكطةالابار11ن

فيبالينثيااليثوصفذاالاركون،الطعةلهذهمئحق.مضصره!وط

ض3تمصم.1591صريد،(ضتواعةعربيةونصوصلراسالت)

الجزإئر،شصنبوأبنأةهـ18بلىتضيق(جيمالىالفالحروف)

كودلِراتضيق،الا!العي6!افيرفيالصلةكي!بنعكوالابن

6()Codersدا.882.مدريد

باريم!،(Bourgade)بورجادتضيق،...الصإن!دد:!اقانأبق

1 .01A

/ص3013التسطنطينية،000الانضص!:خاتانأبن

.م؟188

صئين،فيصئىتضيق،غوظ!.ظريخفهـايلاحا!:الخدباببن

.م1091لم!9311ةانمَاهر

عبأصأأْحسانتجق،ا!واء8،يلأعببانوفيات:ظكانابنا

deSlane)سلاندي،أجزاء4ضانجليزيةترصة.7291بيروت

.1871-1847باريمعي
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ليش-منه،تضببقوصلفاماكل،اول!:الزبيرابن

.3791الرباط،بروفغسمال!

والصلة،المو!عولكتابيعلىوالتكطةالفيلى:الملكعبدابن

.6591بيروت،اءاجزا4،عبالساحسان1تضيق،صئيهطبمبات

حوالي)ت!اريعخبدونبيروت،صءأن،ثعريفةبنهحمدتضيق

6591).

المذهب،علما،،اعياقمعرفةأفيالمذهبالديباج:نرحونابن

.م3291ء/1351القاهرة

.م1981/.ص9031فماسى،يلأمَتباسىةصو:القاضي1.ابن

علوثس،تحيهت،ا!جالاسطءكرة!االحجمالهرة:،انضاضراابن

\.34okالرباط

الصاببةمكتبهفيهخطوط،الضبروعزالبرأنعى:قنفذابن

ظهر.94-12ورقات،8!14درقمتحتالمرباط،سابقا

ابنتحقببئ،بظدمعانوالعلماءالاولياءذكرفيالبستان:مريمابنا

.1291الجزائر،نمنب

.م2091لم!0132تونمى،اجزاء4،الايمانهعالم:ناجيابن

1591باريسثسنب!ابنتحقيق،ا!يقةعالماءطبقات:العربابو

.(241-127صالخشفيإطنقات)يشمل

لمصه!-11التاهرة،ادبيبمابمبتطريزيلابت!ض!نيل:بابااحمد

1 A'C'Cم.

ا!رببيي،بنالريدسيلأهاممناقبفيالننيدسالدر:ألطبياحمد

1لمَكل001Cلاس s'AAم.
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.(Houdas)هودإسوترجمةتح!ق،الطديثز!الانراش

بم.!188-8بماريمى،جزءأن

؟لريف،صلحاءذكرفياللطفوالمنخالمثريفإلمقصد:الباديلمي

(Archivesmarocalnes)مجلةفىالفرنسيهالى(Colin)كولانترجمة

.\26!،26اسددا

لني-انظر)2891باريمى،توورتبنكبالم!إنجار:البيفىَ

.(ا!بروفنم!ما

،(Faure)فورتضيق،التصوفرجالْالىالتثمموفكنناني:التاثلى

.\!58!لرباط

هبةفى(؟جزئيأنص،ا!اصجصرشرة:الح!اجبجعفر

.(9391عامالمددنمحر)3691المضريةبالجاهعةألادابكلية

.!انعربابىاسمتحتانظر01افريقيةعلماءطبقاقي:االخثمني

الاسبانيةالىوترصهحتته:ببزطةالضاةكتماب:اوضث!ني

.4191مدريدRlbere()5هـليرا

(.القاهرةنيمطنوع)تسنطينة،ا!يصكلتاب:انثصصماخى

.م1883/!1013

الحمايةمكتبةفيمخطوط:يعزىايينهماقبفيالمعؤى:الصومعى

.63درقم،الرباطا،سابقا

\.4AAصريد،كوديراتحقيق؟....المدتدسبفية:الضبيا

.0191نبعنب،الجزائرابنتضيق،...أ!رافيعنوان:الفبريفي

.188-صريد،كولحي!راتضيق،يلاضلمسعلط،تاريخ:النرضي

124

http://www.al-maktabeh.com



الحععنبم"لنععباهلهنبنالسهنبمضفيألععنيأسرْ:التاثري

.م1918كل.لم91.عفاس

591التماهرة،مؤنسحمعينتضيق،افضصريض:المالكي w

فىادريسربرجرهاديبهتامهنصلتطيل.(نتطالاولالجزء)

3و2ا!دان(Revuede؟etudesIslamique)الاسلاجةإلمحراسأتهبئ

.(3691)1والععد(3591)

هخطوطامت،التيمضظ!ساهلفعع!يرفكر:الاسممجهولهؤلف

-21..ْورقات)3لأ9درتمتحت،الرباط،سابقاالحمايةمحتبةش

5اهم!(أ!اكولانصرج.مي!لكهوهخطوط،4913دورتم(2لأ5

،بروفنمح!ال-لينحيتحتيق،ند!Jlةفظرفي:النباس

.4891اقاهرةا

انجبعحا3-جفر

امرزكرقحضبئ،ةاولجزء،الارضصورة:حوقلابن

.381!ل!بعن

(Kramers)،

صالق.حاجاسمتضانظرا:اذبةخرداابن

.صادثحاجاسممتضانظر:رستةابن

.صادقحاجاسماتضانظر:اونقيهابن

ومحعرانيلسوداوارضالمفرب.صفة،الخ!عتاىص!:الادريسي

وفىيالأ*هه(دوزيتحقيق،(المثستاقنزهه)منمأخوذةوالاندلمس

Doهـ)يةصْ Goej)،.01ليدن All

(،De!أهـهك)9خويةديتح!ق،والم!كا!لكغاب:الاصطخري

فىأولا"ه(8)ديناوترجمهاالمنرب1الىإلاشارأتجمع.0871ئي!ن
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Bulletindes)العربب!الدراساتامجقة Etudesarabes)،نم،7العدد

.4891عا!

ننحق!جق،والمف!ربا!يضةبلا؟ذكر!م!اضباغاب:اصبكري

الم!ححالك1كتمابمنصنضخرج).1191الجزائرء(deSlane)سيلاندي

.(والممالك

/.الهجريالرابحالقونفيالاسدميالمفربفة8118:55"()كابيلاء

ذالتاللأجزاءوالترصةالنصوهو.0591الجزائر،ابي؟لطثمر

للمقدسى.(التيقاسيماحسن)كتابمنبالمفرلبطالصلة

لمالهبمياللثالثالقرنالىواوروباالمفربصفةصادقحاج

المتعلمَهللاجزاءا!ترجمةوالنص1هو.و1Not%0الجزائر،ا!بدي؟قاسح

وابنخرداذبةابنمنلكلالجيرافيهالمؤلفاتمنواوروبابلمفرب

زسته.ابنواالفقيهء

لشي-مذ4الافعلمسيةالموْادفمثعر،...اولرا!وض:ال!ببري

.3791المَاهرةطبعة.3891ليدن،.بروفدضساذ

خهاجزاءتربم)يلأمصار!ا!فيالابصارهدممالك:ْالعمري

-Gaudefroy)مبينديمو-يفروصب Demombynes)نابعنوهمانمثعرو

(s'lEgypte6ول )L' Afrlque, momعبدحسنىحسنوحتق.2791بارببدر

والانعلسافريقيةوصف:ْبعنوي!نونشرهاالهممانكمنأجؤاةالوهاب

لمكل11341تاريخبلونتوندس،للهجرةالثامنالترناسطاوا

ه،أم2291

تضانظر،أجفرافيةضطنمات)...:ضتطنات:فانيان

التداريدخية.المراجع

حتقه،الا!عارعجاهبفييلأستبصاركللى:الاسم1مجهه!لمؤلف
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.5891الاسكتدرية،ال!يدعبدزغ!ولسعدجزئياوترصه

.(Pellat)بيلااسمتحتانظر:أ!سى

!ا-فته

.(Bercher)برشحيروترجمةتضيق،رسالة:زيدأبيابن

\!94.

ائرلجزا

تضيق،رسائالهمنوغببرها(يطلبماأع!ز):تومرتابن

.3091ائرالجزا،تومرتبنم!دكتاب(Goldzi)مهـ"جولدزيهر

.م3491لمص3531القاهرة،ورالاصكاب:سلآمأبنا

رسانلىئلاث:ضمن،والصمبةالقضاءضرسعافى:عبدونيابن

،بروففم!ال-لببفيتضيق،والمحشبالحعبةأدابفياندلم!ية

tN**;القا A.

.3791القاهرة،جز؟ن،...الحكامتبصرة:فرحونابن1

.4391التاهرة،ادواوينقوانين:مقناتيابن

2191باريمىFagnan()5فانيانترجمة،الخراجكتاب:يوسفإبو

/!3431هرْةلقاا،ءأجزا4،افيري!:يلبخارا

."،3291دلهى"المصابحفمعكاة:التبريزي

كولانوترجم!ةتحقيق،الصعبةضإن!السيةرسالة:السقطي

.3191ب!ارببس،بروفنسنال-وليفي1105()ول

خ!ببةديحققهاقطع،ا!فيوصنعةألضاج!ب:قداهة

.9918لي!ن،هـه،GOejهـ)
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بون،(Engers)أنجرستحضبق،الدمملطاشةالاحكام:الماوردي

1853.

،للهجرةالثالثالقرنمنحدجة61فازيديةرسالة:شلحقالناصر0

مجلةفى(Serjeant)سمارجن!توترج!ةتضيق

(Orientallدا؟4115994اRevista)،5391لمحعنة28مجلد-

وجودنروي(Bruno)بروخوترجمة،ا!لاياتكتاب:الونشريعممى

-y)ديموصين- Demombynes1،؟ )GaudefrالرباطTV!\.

عامسةهراجح-ه.

18!لم!1311بولاق،ا!لمة:ضونابن Tيدترجمة.م

Prolegemenes'd)بعنوانالفرفسيهألى(deSlane)سلان Ibn Khaldoun)

-AIA'بماريمى،اجز.اء3 IT.\

الحميد،عبدالدينمحيمحمدتحننيق،...الطبئفح:المحري

.1!49القاهرة،!صااء.011

انقاهرة،!الخطط)باسمالمعروفا،والاشبار11ءاد:المقريزي

هم6091/!1324

حليثةوبحوتنهلراسات-ب

,e Newِ5عf Finan؟Mohammedan Theorie:!.()لأ.Aghnides

1691.York

9 sultanes de4ىicio de9؟ظمal8بم ! ri8 tianaى"؟Alemany ( )01 : Milie

4091.Codera, % aragoza!ئ..Almagreb,in Homenaje a D

tration in its Decay, in؟d Admini؟.Abba:!ئ.(..droz (Hولول!

.كه.و.ول.د11391أ5

of*ةء"adtaniكاي، Kadi in the Aة،.!Amedroz (H. 10\" : The off

ofل!3July.؟ا.019 Mauardi, in
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na'lفي، histoire des Beni- Zeمحة!Complemen:8.).لهأ.Barges ( J

1887.Paris

44Basset+5ول - (H. ) et Terrase (H. ) : Sanctuaires et forteresses

!ي8،!!،فىهـ3291ة

3091.nya, Paris!ت!"حBel : Les Benou

n R v e3مح!ملا!"ة e des Almaهةcents sur 't hist3ا:4*ء-لهأىهءفىىء!

00391trimest re!2ءeءأ*+,Af ricaine

8fonder8"!لوءةterritoriale et4ءفي!"Berchem (V8 )n : La pro

1886.premiers callfes, Geneve!فىءsous

.s'd Occident, in .J AS.7091 i41ءة2*محقesة+:(Berchem(Van

9091.L. de) : La Kalaa des Beni Hammad,Paris)718!!غ

,zles geographes arabes du moyen-ageءF.): Fesch)ء،غJ3lach

inلأ*3491.1115 Hesperis

La،فىمحنى2 Berberie orientate sous les Hals:ول..()Brunechvig

7-0491.vols., Paris

f rique du!"ورconquete deكااBrunschvig : An A bdaihakam et

n Annales de 't Inst5ْ. tut des Etudesأ،Nord par les0 Arabes

.)7.4291(Orientates VI

in Annales deمح!ةمه،/historien1wةBrunschvig : An al- Samm

.()5.34911053.I'Inst. Et!

Les Juifs dons 42"!r. que septentrionale, in Recueil:أ.Cahen (A

.)1867(Constantine XII...

Cambridge Medieval History. vol. 11 : The Rise of the Saracens

2691.and the foundation of the Western Empire, Cambridge

-nvasionsأهور23+ة arabes darts.ةreءLes prem:(بمCaudel (Mauric

0091.du. Nord, Parisْque
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Cenivalكا،8 (Pierre de) : 'L eglise chretienne de Marrakech

.)2791(VIIفيء03كهsiecle, in HesءءولX III

.103 : Decadencia y desaparicion de los Almoravides enنمCodera

9918.Espana, Zaragoza

,Conversionand the poll- tax in early Islam!م.(:.Dennett (D
0591.(.Cambridge(Mass

،(.s au Maghreb, in Reلمةuدigne distinctifdesل!:ءَء8لهه.()Fagnan

4918.3 tudes Juives4ِيء

3791.Le passe de 4"! f rique du Nord, Paris:!إ.3.ل)Gautier

Gibb (H. .A ).R : Al- Mawardi' s Theory of the Khila fat in Islamic

*01Culture

Gibb : The Islamic Background of ) bn Khaldun' s Political

.)3391(Theory, in BSOS VII

Goldziher. : Materialen zur Kentniss der Almohadenbewegung

(.)1887in Norda2r.ka, in ZDMC XII
-!.Hasan Ibrahim Hasan and Taha Ahmad Sharaf : Al- Mu'izz

4891/1367.II- ,...hal Cairo?ول.

Hesperiaهـ4ولزHuici : El reinado del calif a Almohade al- Rasi

0491ثه

Huici : La leyenda y la historia en los origenes del im perio

2almohade, in Al- Andalus XIV

0591.Ibn Sawda : Dalil mu' arrikh al- Maghrib al-Agsa, Tetuan

Ivanowمحلا (W\. : Ismaili Tradition Concerning the Rise of t

4291,Fatimids, Oxford

Histoire de 4"! f rique du Nord. Vol. 81 : De la:.ول.(Julien (C

5291.a ,0183 Parisول8!ضoع

instituciones urbanes!81مم )E) : Las ciudades5!،5،ة!ءyة،مخأ
0591.musulman en la edad media, Tetuanءل!هكلdel occ
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.Levi-Provencal: 'L Espagne. musulmane au Xeme siecle: I nstitu

3291.ociale, Paris؟et vie04؟ on

Levi- Provencal : La fondation de Fes, in Annales de 'I Institut

.3890('d Etudes Or!8ntales IV.

ulmane,3."01؟ول vols؟toire de, 'I Espagne mu؟Levi- Provencal : Hi

.out of .6 Paris 4491. In progr !ss

2 lexions sur'1 empire almoravide audebutلوْء:Levi- Provencal

-tءفاdes،ءle, in Cinquantenaire de la Facul9ول9عَ!ْبخdu XII

la Fac.. Algiers!ءَي.par l 8! prof؟blie01!!!ء؟"tres 'd Al 03!" Ar

3291.

00".icPeriod؟؟Lokkegaard (F )0 : Islamic Taxation in the Cla

س!.91openhagenث!00

Muhammad )-la : 4 -t ulum wa' -l adab wa2-!"unum'ala)وللهآ!!ك
+091wahhidin, Tetuanرلمahd al- Mu'

1391.r !4!، aris5غءَولءn!ء؟Les Arabع.(:)Marcais

ulmaneلم9-ش etl' Orient au mo؟Rerh! rie mu)كا!:).ءMarcais

4691.59 Par8كا"s

-4,Ya' goubi3؟لههـ le, 'dapreءحلااءولكه8ءr98 auء!rول!La:)؟).حMarcai

.()41917-386.A f ricaine Nos!4.ن n R

15-Lamare (A.) : Recher "! es 'd archeo-؟Marcais ).G( and De9 su

4ءXم! f ricainىءَول.demt.. inءىrt0 Tَءulmane : Tih؟gie mu

(4691ه)

arabisee, inءَ،ءMarcais (W :). Comment 't Af rique du Nord a

.8(3)91es Or. 'd Alger IV3،؟.!ا،؟ا،وَل!de 't In؟Annale

:(5 Traites de paix et de commerce, Paris0.ولهـأ.لىMas Latrie (J

--2.1866

h tr. Kh a؟ance des 4 slams, Engli؟Mez (A.) : Die Renais

.3791Bukhsh and Margoliouth, London

1891.Milliot (Louis) : Demembrements du Habous, Paris

7 ontagne (R.) : Les Berberes et le Makhzen dans le sud du

0391,Maroc, Paris
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ْ.hhidiب!دMuhammad al- Rashid) : ' Asr al- Mansur al- Mu)ولأlول"M

14691.Rabat

,ehouda.نأ.1115 in .J As. serا.*9؟Munk (S)5 : Notice sur Joseph

.)1842(14.vol

"ayfar (Ahmad al- Malidi )-la : Min rijalina: Asad ibn al- Furat*
4491.-in At- Thurayya (Tunis) July and August- September

to Vives : La ref orma numismatica de los Almohades, inة!Pr

1591adridولMiscelanea de estudios y textos arabes

7918.Ribera (Julian) : Origenes del Justicia, Zaragoza

,derEroberer Norda2 rikas40700إ ibn Nafi' el- Fihri:.إRoth (W

9185.)!Gottinge

Schacht (J)0 : Esquisse 'd une histoire du droit musulman, Paris
5291

Mondeا4لما!.pire des Berghouata, in Reصلأ9ْول:(Slousch(Nahum

0)0191(3°Mus.X n

.auMaroc, in Arch. Marبا،برSlousch : Etude sur 'l histoire des
3(

.Slousch: Hebraeo!Pheniciens and Judeo- Berberes, in Arch. Mar
*،3

-istoiredu Maroc des origines a 'i etablisseم!.:(.Terrasse(Henri
9491.ment du Protectorat Francais, 2 vols. Casablanca

Lettredeم 't Almohade Murtd:ء.()Tisserant ).E( and Wiet
.)2691(au Pape Innocent IV, in Hesperia VI

,m subjects3أ ( : The caliphs and their non- mu)ولTritton

!.91London

,ْonjudiciaire en Islam. Parisمو،Tyan (P). : Hittoire de 'lorgan
,RecueilSirey.ول0318! vol. 18 ,3891 vol

erberie orientale sous la dynastie desإ.:.+!م!كاonderheyden (M'

2791.،55 Parisفام!ءكا4.10مر
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Jiالاا!صل

المو!ون

ألاوصفهاي!ن،المفربفيالإسلامببهالحكوماتْخصافصنان

يبدونالذينأ؟كتابصولالىجزئياهذاويعود.جد:ا!عامةبصورة

إكبر،وبدرجة،يعودكماالم!عياسسيألاقتصطدغيراخرىبأموراهتماما

الصحبجةفالمهام.نجموضمنا،مرحقيقةفبى،الموضوعيدكتنفماالى

الادأريونوالموظفون،غاياتهمالبلوغتتبعهاالتىئلوالوسطحكومةلى

هذهكل-الفابباتهذهتحقيقعاتقهمعلىيقعالذينوالتنفيذيوت

إلوضوحمننسبيةدرجةالىقصللاغامضةافكارتقناولهماالموضوعات

وزملائه.الماورذيمصنفاتفي،الاننمامانظريةوشو،والمنهجية

تحلتالوزيرفيلركزالحكومةمهامجمببحانألماورديويرى

:ضرباتالوزارذأتهو)1(يقولهماوخلاصه.للامامالعلياالسيطرة

بعدها.وما33السطائيةالاحكام:الماوزدلى1(
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غطيهضرورةفهيالنضويضنارةوزاأما..تنفيذارةووزاتفويضوزارة

اعمالىالقيامْبجيمعلىالبمثريةالتدرةاستحإلةالامامعفىتضمها

الخليفبماقبلىفنهخولإصفويضاووزير.و.احدشخصضقمنالخلاغة

تمَوفرشانينبفياطَهذاومن،الميإثين..جميعفيباشحمهالتصرف

توفنرهاالمفوب-..أسبئ!ائجواسنسملإمهَ-افخمسةاشثعروطالوزيرا

!ليدصبىشمرطوهو،قريمثىالىألانتن!مابثسرطعذاما،الخليفةفي

جمونانيجا،ذلكالىابالاضنافةانهالا.فيهبتوفرِانالضروريامن

وجبدلةالخرباهرمن-اليهببىكلنيماالكقايةْمنْاهلالوزيو

اساشة.صنةألأخببرةوالصقة،ائبانضرا

ويجوز.الاماملتملببعاتا0منفذنيكوانييثوقلا،.التنذببذوزيرو.أما

الذمه.أهلىمنةؤببرإصؤ11اهثايكوندط01

علىراسشْةصمؤرةقمائمةْتكنلمالنْظريإتاهدْهبانيبعزانهالا

الا!كزافي.نحىجمبيرتأثيبرلهايكبقلمجمذلكوبانها،به.المفمولالعرف

معداامراألاحيابئمبئكشبر-فيالأدارةكانتفقد..بصعدفيطالخبعة

فرضعلىلالل!ةْتْلكْفىقمادرابكونمنلهوىوتخضعخاصلغرض

فيالمقبعةانوسائل.اوالاجراءأتمنالكثيرلثمةببكنولم.سلطته

نظامنفةيكنلمجمما،.التخصص0منالظيليالأ1يوفرولم،ْالثعيين

ال!ومةةأبخمالي1لم!عيزالممالم0محددةطرقثمةت!نولم،بالرتب!اص

الففوخنعبنفص!ل!.ْالحيثْبالمحئىموظغينأكعائوفقئماالموظفوناما

.فذ.يتيئونؤهمَ،مهازةاو.خاضقتدريبلبيهميكئيلم،صضاتهمْئي

المتفلديْخونوتجد.بضةسيانبعيهءاونشخصيةلاسبانب(يعزلوناو)

فدبيئمأ،الضيتيةالنعلطة.فنمجر؟!تَجمالوزيزْضلاتسامل!صب

او،ْكالحاص،اسصياالمنصبفيثرفهشحخصالسططةَزم!امبتولى
...

يتبروعْايشهاالإبمباب!فلفذه.اطلاقامئصباييمثعفللاثشصْى

فان.،الحالةهذهكلوضى،عمافةبصورةإلا.الحؤصبالمها3تخيد
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جمل!حالةكلدرأسةوينبفى.بتضظيؤفانبنبضالشحعيدصْ:أ

حدة.

ا-الوزير

افظريدةالنأحيةمننهو.الشطةهذهعلىجب!ضالاالوزيريقحم

الإزمنة-فيالموزاراتبرؤساءشبيهوهو،العولمةافيالرنيدمىالمؤ!

غيراحد.أماممعممؤولغيروهو،مستظةسلطةضحوقدالح!يفه

بال!نمسبةالحالكانكما،ذلثمنجملشتع.الوينييكونوتد.الإمام

اشمىرئيدصمجردالخئيفهَمنيجعلونكا!واالذينابفد"ادفيبر!لال

وكما،الأجرةي!لل!ةيهددهْنيالذيالخطرالطينةاثركانْالى

!ولهألاغلىالرئبسكأنالذيالمفصررإلائعلمنسالحاصِباسةحاش

بكلثيرذلكثونكذلكمحونتدالؤزيرانال!01إلاسمعااهاثسءكلفي

الاغالبه.لوئرراءبالنسبةالحالكانكما

،علَادةضحئية"اهميهذالظثعحخصيةالوزيركمانْالاغانبهعهذئض

فقطاربعهَانويذكر.ثبرفيمالقباكؤنهيحؤْلاالوزيربقبكانمآوكثيرا

هؤلاءبيقْومن،وزراءاتضواعمسرالاحدالاغالبة0الامرلأءبينهن

اظهعيناللهفزببادة.أثرْايوزراءثلاثةبسوىشركلمالوزراء

ضصورالثائريدعلىهزمْالذيالجيثصىافرةوقلده؟ْلةوزببراظون

اخاه؟الاولم!دوعببنن.)2(ْم824ْ/!902-سئيةص.اليالطفبذي

العمليةالناجةومنسنةنمدةاحصوكان،وزيرْااصدجمفر.ابا

الوزأرةعلىجصل11!حمدان0،1اْوزفيااثخَلهفصبهأنطابللا)كأااطريا

هفههيذكرونالذيينالكشبربنالكمعاببينومق،القؤةطريقعن

بعدها.وما89لم1الممربالببن.:عذارىابن06/30230البمامل:ابنْالاثير2(

وجه.34الاربنهاية.ابئويري

:النويري7/170الكامل:ْالائيرأبن1/8010الم!رنجهْانبعِان:%)رىابخن3(

.4/002المبر:ظدونابن.وصهشالاربئفاية
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وزيرااحمدببدعوالذيالوحيدهوظعونإبنيإنيلاحظ،الاحداث

.المواقحفياسمه.يدرجةانيخلبسْاحمدكاناذامافيهالمشكوكومن

.الوزراءبين

قامالذي،الحائغبناللهعبدهوالثلاثةاء"الوؤراهؤلاءضو(1

انسهويبدو.الثاك11\صهزيئدةوهو،االاغالبةأخرعهدفىغامضبحسور

الداعي،الشيص(اللهعبأبن.أضْقبضةبسيدهيلقبىانح!اول

أطهزببادةلمضوتد.ةالمننىالىأميرهتجعنانهذلكوهع،الناطمي

باعدامه.وامرالفربطرأبلسمدبنةفىالمجحدفةبطريقعلي!هالتبض

الوزارةوصيالصائغابنان)4(يقولحببتماعريبيعلضيهالذيماولكن

5)لفئبونعذأرىابنوصفيفس!:انللمرءيمكنكيفاوا؟والبريد

!"بأهرهوقائمهاللهةزببادوزير"بأنه

صدتناأدْا،(الصدشاو.)الصدينىفيلْرىْاخرىناحي!ةْومن

فى:)6(الاسميحمل!اندونانك!مةععنىبكلوزيرا،التويريايةرو

والإحكامالتيرؤأنتضاءَ"المباسىابو0ولاهم.!سنة

مقالصدينيكونعنرغماو!ا."ا،مو،الوجايةلطالعطنيالنظروا

ي!ضمل.مماعلىالبربر

الامراءاناولهما.لمحببينتعوذأنجهماضعققدمذدإلاهمببةقلةاما

بانفسهمصموترصوأننتمطينالضمالمبفىْكانواالاغاْلبة

الاغالبةأسرة.بدأتوعندم!.للوزراءضنوضىانيمكنكان-النياالاعمال

ضرأمببةأصراطوريةهنواحدةِولايةسوىاراضصيهمقكنلمحكمهنا

الامرأءمنشقهمظفاءلمنبوصنهم،الاغالبة.انوثاني!ا.الاطراف

1/136البيان:عذارىابن4(

.1/79المصدرنفمسه(

وجه45الاربنهاية:النويري6(
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وكان.الجهاز.بنفميألاضظظالىببنزعونكانوا،.للخليفةالتابعين

مصرفيكزملائهمادبغدااودمثممقمنيعينونسبقوهماصذينالامراء

فييدأنخيفهلوزيركانم!اكثيراالواتحونق...الخوخراسان

وبالعكمس،تقليديماالخلبفةامتياز!اتمنالوزيرتعببينوكان.تعنبنهم

..للخ!لافةمنافسةعنصريشكلبانهيقنر!انيمكنالوزيرتعينفان

لمذلكمعانهم1الا،ضعليامم!عتضصينكانواالاغالبهانفمع،و!ذا

نهاي!ةحتى"واكتفوا،بغدْاد.فيللخليفةنجظرببماضعوعهمأبداينفوا

ومن.ْعفيهمإئعباسيببنالخئفاءبسيادةواعقرفو!،اميربلقبحكمهم

،يثسعروناكاثوا-غيرهممناكثروبعضهم-الاغالبه.انالمرجح

وأولئك،للعباسصببينالتبعيةمنالعاطفةبهذه،فقطوعىبفصفولعئهم

عنأحجمواقوياثصععوزابذلكيثعععرونكمانوأالذينبينهممن

ورائهمنلببجفواااكافيم!اعملوهو-الخليفةحقوقعلىالاستطالة0

..مفهمطثأرالخليفةبغيران*المفكنمنكانبللا،مادببامكمصباْ

فيأووزيرضصبفبىالنربغيرقطببعينواصمالاغالبةإنويبعو

الاغلبيةالدولهوكافعت.اشعتئلنائبطابصورةالااخرئهامةضياصب

جندبمنتظمةغيربصوزةولو-يم!عاندهاعربيةأرستقراطيةت!مهما

ضعوعهممع-الذببنالمبانبقيةمنبكثيرعددااقلكافواالعربمن

وبينبينهميحالكانفاتهولذلك،كمعادينالببهميفظركمان-اصالا

الذكر،؟فف}الصدببفىعنوفضلا.الامتيازذاتألمفاصبالىالدخول

كاناحمدجعفرابوالاممارة1مدعبىعينهالذيالوزيرانالمضملفمن

اوةجراقبيلةالىينتمىكانأنهاي،الجراويفسبتهكانت)بربريا

امراكانهذأانالا،(أسالاودىامفطقةفيصانمكنكانتالتعىالزناصنبة

!مافأةفيجعفرابىرغبهالىنعمكدونويعود5َتماماعاديغير

اذاماحالايةعلىفيهالملثعكوكومن.ثورتهنيسماعدوهالذفياولئك

وزير.تعببينني،متياسىبأي،الحقلجعنرك!ان

http://www.al-maktabeh.com



زيادةأنوهنن،نجرهيوردهالاغرلمجةبخارة)7(خلدونلابنوترد

أخدْتلوالمبأرةوهدْهْ."بذاحيةرئيمىكلاستوزر"الاؤلاللة

سحوىأنفالبنجييكنلموزيرلتببانالف!رةتؤيدالظ!اهريبصبوْلها

عليالوزيزؤلعلْ.مرتبلصاصهكانانهالجائزومن،فخريْلتب

6الحعورْر.افؤلاءضْمن01ء!بارهختغبى)8(المالكىْفيكرهأثفيحميدابن

ابصبلبفدلولهازأرةوالو.آخر!مدراية!أ*كرهيردولا.ا!مخْرييق

ا!ئوأحينرؤسماءوتقنيدفا،المركزيةاصحكومةمنجز.،اساساهىعادة

من.بولاقطبْعةوتثستمكْ.الاساسحيالمظهرلراصكمقوضاسترثاث

الا،)9(،ابسئوبزر"منبدلا"لىاسثث"كئ!عةعنى(انفبر)تجاب

.الاحْرىمنحْي!-اتكانحضنلاقراْء.ة5هدْان

!!*-

الأتصىالمفْربةثسماليفئالادأرسةْدولةتامت،ألاثناءْهدْهؤني

سنةفيأوجفابلغتبانهاالقولويمكن،م78!/!1ْ7ْ2سنةفي

تارببخهنالكلثيران8الثائياثرببعىاوفماةعندم836/!321

صووصئناالذفيافراقرألاثبمنالكثببرانعا3ْ،نمامضْالادارسة

عربيةارسنتقرأطيهالادأرسنة.اكان،وكالاغالبة..النزعةتمجيديمطادب

كمانوأ،الا.غالبةبخلاف،الادارسة.انالا،يربريةاكثريةتحكم

ب!هرجتْ.ْالمفربالىاادريسوفدوْحينما.ثسعبيبتأيببديتمتعون

متطةفيسنطانه!وطد.اقغلطويلوقتيمضوبم،أوربةقبيلة

كمركزلدور؟غريبة.بلادنجينجاحهيعزىوقذ+والزرهونفاص

فانالنجاحهذامنوبألرفم.للباسيينالمعاديالنسموزلاست!اب

تبلطويلاوقتايضببغأولم،المنمزلث!ععراَبمركزهماوابنهادريم!ر.

،)38فبرصيثويل7( )Noel des Vergers.
A)بمدها.وما035الثفوصرياض:المالكي

.4/791-النبر:لخونابن6(
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قلكلمنحت!قد.لذلكانفرصة1سنحتخينما)01.(،"ءمخ!نتدثمكيك

()11المقرطاس()روضفيجاءغقد.م408/!!18سنةفقْالفرضنة

فأصالنىاالعامهذ!فيَقدصتالعربمنبهايسحتهان.لانجفاْعاتان.

وادَخذهغ.ادريمسجانجبمننحارأترحيباولقيتوالاندلمسافريقببهمن

مصمعبْببنعميرهو-وزنجرابخشهممنواخاراشربردونخاشية

ايخسن.أبههوكاتبا.(1)2الكتافيا!صبمايصْئصكما.وفاضيا-الأزدي،،

ملإحظتبما"تجدرمفاانالا.المالكيالخزرجيالإنجصارئِفالكبناللهعبد.

ضك!نبختضْاقدموهو،غمالبكرفي.فببهاالجثعبوةانمصنادرهذهطيعة

صا!حببيثما،!918!مطمفيأسههـصولا:اخباريْذثرلا،الاد.أرسة

يذْكزكما،؟1ذلكببدتكربثلإثمائبما.لبصن!ةبعدهجماءالذي(القزطاسى.روضْأ

عنننر+حقئالتامسغ.نهإببَالفزنجاءتانوصا،بالأسبمالقاضي.وألورْير

افا.1ْ؟ثبمْالظروفحيعمبطو.خبلا-إبسمايخمل!ايضأ.كالبلإدرييشاصنبح

كبيرفأمرمحْزئامئهغفينمم!ليالمعرب.يدالمفاجريئيزخبطأدريسكون

ابنيقولي.وكماَ.قْبولها.بتحفظْيئيعْيالتفماصيكإدتالا.،.الاحتمال

العممفحإحعهدفيْكانوزيربلقبخْو!شمخصاوليقأن)نر\(خنكان

دصاماوخمسينبمسبعة!!8!قبكاي،إلبباشينال!طفاءاول

الى..القالب!تحتاجالتيالاذارلهْبخاندونهةْدولةؤلمَتكِن،ا،كثرعلى

ذونبمااغنارها.حتى.يمكنْلأفائه)15(حْدونْابنيفْزلوجمفا+شطاتة

جماعاتمتحالئةْ..فيحكومنةلتعئيالمفربيبمدلولهأ"مخزت"كلفةتمستعمل.؟(

فباببنالنسكاتبتيةيكونميئط،عسكرببامةالحكبنجشاندةتقو"معينبمامقربة

م!.حدالىلها

.13:الخرطا-!روت!-:زرعابيابنأ011

.137الازهار:الكئافي12(

سئة(.المتوشالأسنمه!اكتا-)صاصالسلاوفياحمدالىالمرلفنجثسيرأ'(3

+.!المثرب-"1/7918لأ15

r.1/33الاعياتوفببات:خلكاتابن14(

.032المغدمة:ظدبر-ْات15(
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عئىصغيرةامار.اتاسىتجزأتانقعبلطويلوقتيمضوئم،عربية

.البربريألنمط

وا،دارسة،سلاغائبةتقريباالمعاصرتينالمفرببدوصتىيخصىوفيما

لاذاننا،سجداسهفيمدر.اروبنىتيهرتنىيا!رستصبندولتاوهما

عنذلكمنإكثرشعرفو،الاخيرةاصدولمةعنالقليل101نعرف

عنل!لوماتنماالرئببسالمصدرهوالصفايرابنان.الرستمي!ين

حتىولاوزراءأليهبمايندمبلا-علمذاحدعلى-ولكفالرستميين

،نفم!عهمادعواوب!الت!الي،اماملقبح!ملو!كونهممنبالرغمحتىكنابا

الخلافيه.المزأببا

القير!أن.2وبمافريقيةالث!يعةدوذجاءتثم:)16(خلعونابنبقوك

اولااسخططهذهأمرفأغفلوا!البد)اوةاغىرس!و.خبهاللقائمببنوكان

دولقهمبلفتانالىاسمائهاإوتنقيم..ا!خوائحجانجةإلورْارةايإ

سبقتاهمالمتببنالدولتينيملدولنماف!م!وأالحضارذفنيدرجة

لهما.اسسماءابتداعافى(الاندلسفيوالامويينالعبماسيينايإ

يقولافىْةفقط.للوزيربالذسية)17(أرىعثأابنيؤايدهأ.العبارةوهذه

حاجبااتخذم!.9لم!7!2سنةفيفىولتهأتامعندمااللهعبيْدانَا

الخرإجوديوانالمالبيلتعلبىاثصحخاصاوولى،وقاضيماوكاتبا

حكومةايةالبدامنذللفاطمببينكانافه:الوإضححومن.والعطاءوالسكة

فيماالااءوزراببقخذو!لمبانهميبدوانهال!،عانوعمنأداراتتضم

قضاته،واحدالقماسمابياحاص)18(كذلكعذارىابنويذكر.بدد

)91(ء08!/ء037سنةاحذاث1ضمنيذكرثم،أوزب!الإيذكرولكنه

.142المحبدزففس16(

7)N1/915البيان:عذارىات

1/803المصدرنفمس18(

.1/238المصدر91(ض!س

to
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ويذكر."وغيره،الثسفيرالقائدأاهراصالوزر/1ء"عزلالعزيزأن

صهرااتخذ،ايةالرواتفببدكما،المعزأن)02(حسناابر.اهببمحمحن

هذهمصبريذكرلاانهالا،م!!ه-589/!347سنةفيوزيرا

اية.الرو

كانمونمفلديهميكنلمالبدلابطامنذالظطميببنانيعنيْهذ.او!

نجعدضلاالبغدادياجعفرفابو.لقبهيحملاندونالوزيرمهاميتولى

كللولىاذ،11!امةنجالا!ارةالامرخر1اليهعهد.،الجبايةتولىان

بهذ.اجعفرإبواحتفظوقد.()21الإمورمنذلكوغيرمهمهوممانسيء

.المنصورواالقائمخلافتىفيالنفوذذيالمنصب

.الغموضبكتنضهاأ،دأريةثظمهمنكان،حمادوبنوزيريبنواما

انتقالبعدالفاطصينللخفماءابنواهجرداولازيريبنوكلانوقد

الا،بعدفيماالعبام!يينللخلظءولاءهمااعلنوا0ثم،القاهرةالىْفؤلاء

انبالملاحظهالجديرومن.مم!عتقن!ينطوكاانضسهمقطيعلنوالمإنهم

ابنويصف.)22(أنناطمي!نامحالمتصالحبعدفيماحاولوأزيريبني

فينه-الرجالاب!بنالحممحناباا-باديمسبنالمعزموْدبعذارى

)24(الانئببرأبن!منهالمعزرجالمنآخررجلاانكما)23(المعز1وزير

المَلعة،-اصحابحمادبنوو.اما.4وزيربانه-351(ظدون.ابنثون-

.Nilصق..اللهلدينالمفز:حمنحسن.)براحم02(

.331ص(اببنانو)الحاصجعنرسيرة:)بحاجبجمفر21(

المفربنيالنمياتتاريخ)هزارد،و،ءلكنابرايسى+ص.دمراحمةانظر22(

والانريتعِةالثرتيةالدر)ساتمعهدمجلةني(الوسطىالتروناو)خرني

B..S.أبلندن .O.AS)186ص17مجلد.

.273لم1المغربالبيان:عذ)رىأبن23(

.9/023الكامل:الاثيرأبن24(

.7/43العبر:ظدونابن25(
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بنىأسرةهي،الموفيراء.مناسبرةاييهميعمسب)26(عذارىابنفان

بالقفاقبأ.الوزراءأفاابناارمثاننو،حمدون

الوزير.منصبالفموض.يكننفنفصأننص،المرانجطينعهدوفيْ

عفهمماتقوفرلاأفهالا،يالوزيراحيانجايدعبب!انالثنانإونمخصيفثمه

وزيرتاشنينبنليؤسمفكان.ضسئيلةمعلوماتلمموىنمشاطهمابز.عنْ

.(TA)بكرأبىابنلععيرهووإخر(T)07الغفورعبدبنمداسممه

صحمؤولاكالطالْهالا،ورْيراالاوليدعو.َالموشية()الخللصاحبأنَومغ

عملوهر،العهد.بموجهيؤسفبنعليوليالذياننصكثاب!ةعن

نهؤ،الثالْيالمثع!خصوأما.الوزيرلعملمنهأتجربَنعملْالكاتب

المثحؤؤنأبلوإ.ث!االمرابطين1فان.الواقعوفي.عمسمكريكق!ائدهعرومْاْ

يوسشابنلمعلىوكان"المدنيةالشؤونفىْأبلوامماأنخرالعسمكربيه

وينظت.ألعمحافظفالذيعمربن(يثتيانأو)ينتانهووزير

مبارضا،يوسنابنعليلدئقومرتبنللحهديكمعشيحمبروف

اهفقه!اءقبلمنتومرتابناسمتجوابأثناءاوهب.بنمالكبذلك

وهرؤزيراعيناسحاقانويقال.للحشمقائداكذلكوكان.الجزابطن

م1146لمكل541شهلمهفكرأخروكان،عمرهمنثحعرةالثاضبماض

صطاليهانحمارة.وثمة.المؤمنلعبداسشحطمتقوةرأسىعلىكانحينما

تدشيرءالىا!مادرانويبدو.).كأ(المظالمكصاحب)92(آخْرمو.ضع

ش،الاولالمقامفيكانالمرابطيالوزيرأنوهوْضمنامحَملهوما

.1/031المنرلطالبيان:عذارىابن)26(

.63المونسيةابحلل:الاسممجهولوللف)27(

.13المصدرنفص)28(

!23ضأثناهانظر)!2(

تاريخعنتنثرلموثامق)نجهرلبى:بروفنشال.-لينيانظروابنهاسحافعق.)03(

\.؟بألمرابطيبنالخاصالتم!م/4ْالمفرب.البيات:هذارى)بن.(المو!ين

ملا..المؤثعيةالطل:الاسممجهوليمولف.بمدهاوما

It
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أصبحالحقيقىالسلطاناانْحينفي،أوجهماالوزارةبلوغعلىمثل

ء.اةأدإهجرد

عنو.انوتحا.!ا،اسصطرببضسةالاولىبعد،الث!انيةا؟ففزةفيأماا

البداؤةعنفكرتهالىيعودظدوبئابننات،يبدوكما(الحجابةا)

غيرالرتبمنالموحعينعنديكنلمبمانهيصرحثم،إلامربادىء

المتنماركالخنصرفالكاتبْاالإسممبهذأبحْصؤناولاافكادْوا،الوزير

لهوكان.الكومبى.المم!لاموعبدعطبهكابقامرهاخاصفيللدم!لطان

لاهلذلكبعدالوز.ارة1ص!ازتثم.الماليةالاشحنالفيالنظراذلكمع

معروفابكلن.تمالحاجباسعمبانقائلاكلامهويختم.جامحكابنالدولة

يوضذ.دؤلتهممْي

اير.ادايمكنأ!هاالا4،1متناقفانبجوعلىابعبلازتان.هاتمانتمشتمل

محضئقلافيهالبسلاالتىالصريحةالاوصافاحتىبانهتبينادلة

.اخرى1مصاثرمناةالممحتقا1الضائق

الحلأ)و(المغرب1البيان)و(المعجب)و،القرطاسروضْ)ان

ما،نمكبالنسبة،غائمةاير"أدطريقةبانتظامنننتهجكلها(الموشية0

وينححو.احدوإءثضحفي.المخوحجانجهوكابهوزرائهجميع6بهاسصما

ذ01،فقطالمؤمنلبدبافع!حبةالملجىثفس)34(الصلاة0صاحبابن

اشحاراللهومن،المصادر1هذهومن.كننمابهمنقطعةسوىيصلنمالم

01ءالوزرباسحماءأئمقواجمملئمرءيتمسفىَ،إخر!ىأض!حموافيضفرقة

ك!املة.تكونتكماد.الخ

فيمامتفقةغيرالمتعددةالهصادر.بانالظئمة1هذهمثلطمنويتبين

لاضماع.الوسيتفقطاسنثظئيهحالاتفيالاتتوفرولا،ببنها

323بالامامةادت:الصلاةصاحبابنكا(4
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كما)ابطيهالمزا0إ.لاخؤَةفيوعضواجنديا،الاقلجملىغهدهمأوائك

.(البربريةالاسممأءمنيم!تبل

ابنهساللاهصْباللقمبصارةواكثرهمالمرأبطينوزرااءأث!عهران

لنحك.َفيهلاصاانالا،اللقببهذاالكتابكليذعوهولا.)31(و.هيبْ

ا!ؤرمنيستدلىكماْ،يوسفبنعليص!تمثماريفقد!مةفىكنمالطانه

انمر)ابطينو.القمَهاءت!ومرتابنبينجرت"التياجهةالموافيبهقامالذىِ

واندلسيا.كتبلعدةومصثفاعالماوكإن

الموحدينثولةفي.الوزيبرعنعامةبصورةاوومظدونأبنيتناول

عنوْايتضأولاافيكرفهو.)32((المقدمة)فىخفصصلتينفقرتينفى

الىصارلتثغ،.لبدإوةاولاا،حمراغف!نلتلمالموحديندولهأن(الوزأرة)

اتبنواثم،.ْمدلولهْئيالوزيراسموكان،والالقالباالإسماءانتحات

اضاربر"اوا،.السلطاناهبمدْافيوظدوْهاالالْحدنممسنيألاموييندولة

المرإسم؟بامورويعنىمحِلمعهفيالمعلطارْينحجبلمنالوزيرالبعم

المذيللموظفبنمتنعملكانانوزيرنقبفان،اخرىوبببارة.وآدأبها

صماجيلدوريألانتبا-15بلفتتحفببيروهو-بالحاجاعادةيم!ممى

نأادْ،للاموببينبالفمعبةصصحهذأؤلعل"المتبادليْنالمفصبين

فييقصثلونكماالامويببنايامف!.اواخر،-معروفهوكما،الحجالبا

خجابماكإلْعواوزرأءهمولعلالوامَعء-،.هْيوزراءأكالْبى،المئصور

يؤ.هلش!زفببالقباالحقيقهفيكانالوزببربانيبدو.أنهمغ6بالفعل

جْرالمئصورالشهيرالاذدلمس!يالحاصو.3()كأ.مرتمبلتقاضيصاحله

ابن940لم5الاميانولهيات:ظكانابن.بعدهاوما185الممجب:المراكث!ي31(

.:5/27الطيبنضح:المتري،01/204الكامل8الاثببر

بعدها.وما142المقدمة:ظدونابن33(

3/31الاسلامبباسبانياتاريخبروفنحال-لبني33(
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،الصلاةاصاحبابنيذكرفمثلا.النمَدياللتمحببصن!لمتضاربةالبيدأنات

ابيابنوينقل،المؤمناعبدوزراءبينمنجامعبنادر!سا،غيرهلولْأ

)35(الابارابناما.كاصبايسمميهولكنه،.ائصلاةصاحَبابنعنزرع

فياشكهلإنبعدص573سنةفيكافتجيامع.ابننكبةأنافيذكر

عينافهيعنىوهذاةببوماوعمثحرببنوشعهراسعنةعفسرةضىوزارته

9فماذ.المؤمنعبدفي!هماتوفيالتى0اشمسنةشاي،ْص558شةفي

وخو،ألابار1ابن0ْرو.ايةفىردة01الوابمناصيلالاغبار1بعيناخذناما

)المعجب(فيجاءؤما،التشاص!لهذهمثلمنالآخرين0الكاتبينرواية

وزيربلقبيحظلمجامعإبناناالمحتملمنيبدوفمانه،(اثنماه)/انظر

قصير.بوقتاباهظفأنبعديوسفعينهبلالمؤمناعبدعهدْفي

)36(.انصسلاةصاحبلابن11،صليةالعبارةفان،اخرى1ناحببةومق

ابنأثريسووزر:ققول،(القرطاساروض)فيحرفايامحررةوهي

منيمصعتدلكفا،ألاخيروالنسخص.جفصْابقاالم!نداب"يببتجاهع

ابنهالتحديدوجهعلىي،المؤمن1-عبدعمب.منكان)7؟("ْالسصيد"إلقبه

عبداأبيهوزرأءبينمنكتمابثلاثةكوامَع11ْفىيعدهالذيَوهؤ،عمر

الخاصةالسنةاوهذه.المؤمن1عبدبنسعفببأخيماووزراء،إنؤمن

ولىالذياببضعا.يوسحفايمثلهااءلمحوزراماسةقر.ابةقريببتبيين

اللهااعبدابياخيه1بتعيينينعقوبوقام.بيعقروظيفتهابنهاا!وزارة

بانذكرقدفافه،ذلكعنوفضلا.ابر.اهيماخاهع!بتالناصرن11كما

يديبينوزرقد،يوسعفأءووراإحد،اشكومي"أسفيوبنبكزابا!

فىرغبهالترتيباتهذهفىفر)ىبانلنايجببزولعلْذلك.يعقوب

بعدهاوما2/024الم!يراءالحلةْ:الابارإبن35(

.238ب!،مامةالمن:الصلاةصاصابن+(

مثلاانظر)إلمؤمناعبدعتبمنصباحبهانالموحدينعند"سيد"لقبيعني37(

.(701لم4،الطيميضح"

ه،
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ماسة،قرابةبالنيد4تصلهمافر.ادبببنالوزاريةاترتبةْبجلالالاحتفماظ

قدي!ونلاقداميناناصجا،.وربمافنياعوناا!رتبهصاحبمذحمع

.ايامفيالبارزالدورهذاب!لقامجاهعبن.ادزيمس،ولعلباللقبحظي

فيجاءكما،المؤمنعبدبنعمرانالرايهذأيؤيدومما4المؤمنعبد

ث!م،يدمعيرة/ابباماالملكليهتوعنديول!فلاخيهوزر،)38((المعجب)

إلمنصببإعباءاضعطعوااللقب0منحانهي11،جامعبنادريصلهؤزر

ليابنيقول،.كطالحينذلكإلىكانانهحينيْفي،واحدآنفى

ابنفيالطعنيبثباثههذاْسْالاضنراضقومزية.كاتبمجرد،زرع

دورالعبوكان،عليهالاع!ادب!ناثهْابيدوالذيالضلاةصماحمبا

تكهنمجرداهذا.كلفان،امرمناببكنومهما.يرويهإْ.التيالاحداثفي

كافية.بينةعلىيقوملا

بببنالإلشالسبمض.هنالك،المؤمنعبدحالةفبىانهيلاحظحكمما

اصحابفانْ،!ي!بنبأحمديتعلقتميمااعا01إكتابواالوزراء

الابار)93(ابنمنالامرأنجرصنحتقاةمعلوماتهمباقيبدوالذين،اجمالترا

وفي،ياحهدآنفىهـْكاتباوزيراكانأنهوضهوحببمنجفيعايقوئون

كماتبايمصمئانالى(الفرطاسىروض)صعاحبيجلالاخزىالخالات

حالة.نىالعكصنجداننا1الا،وزيراالآخروناالكتابيمسميهمن

بينالطبالىايابدا.نجدلاإلمؤمنعبدخلاقةوبعد.عطيةبنعطية

ضصبىبينالمنصورنجلانةفقجمحيو.جانابنن11مع،.المنصببن

.(لإ.)الاش!نغالوصاحبالوزير

والخمهينوالعن!ح!رةالوِزيربي!نالصله.ها)):يسطلوتد

.442لممجبا:اكتسئلمرْا(38

238!،2/4!1الميراءالحلة:الابارابن!3(

902بالموصينالخاص!3/المممالمغربالبيان:عذ)رىابت04(
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سيدأتجرككانبل،عنهكنائبابداالوزيرايترك،حربببةحمالةفى

المذكوراخاهيوسفطتركمثلام1176/!572سعذةففي.دائما

أبنا!رييسشالكفءاص!هببر1زيرافوكاننذاك7وزيرهانمعآنفا

11/!582سنةوغي.4()5جامح Alابنعنهينيبالخصور1نجدم

بالسلطهبثباتاحتنظا!ريقةوبنفمس.)46(اشح!عن1اباالسيدعمه

التىللع!بفةْ.اتباعاالمحعادةاببديفيالولابإتاتادارافيالاسمببة

والاسميةالجقيقيةالسعلطببنانذشكيحنيولا.)47(المؤمن1أسنل!هَّاعبد

ناالمؤكدمنانالا1،و.احدشخصفيقجتمعانبالضرورةكانفنا

رجالاالفالبفيكانواألمحس!ادةانهوالمرء1بهيخرجالذيالانطباع

وبعد.يجمبطممااكثر1ممسثنسماريهمابآراءبثأئرونولاونمشيطيناكفاء

الضومات1اننلاحظام1213/ص061سنةفي)فقطالناصروفاة

الىإدى.مظ،الحاكمةالاسرةْافر+ادبينالوئا!محلجلتالداظية

ابي(أابناللهعبد"اوزيرهيديفيالرثعيدخلافةفىالسلطةتركيز

)48(الخصصوربنسعد

ب-الكاتب

ذكرهسبقالذيالملكعبدهواسمه1وصلناالمغربفيكاثباولاانا

بببحعقد،الرواية1تذكركما،أعدالذياوهو.الثافيلاثريسككاتب

المضملومن.ادريسىابنادريلىوأيزجاتنبنيبينفاسىمدينةموقع

الحقيتة،مناساساا)94(ناسقشيدسعنالتتليديةللرو.ايةانحدا

011بالموحدينالخاص3/التسمالمفربالبيات:عذارىابن45(

.157الممدرنغمى!4(6

2!\صادشاهاذظر47(

254لم06العبرخلدونابن48(

Islam!نالاولالفصلأفاسمدينةت!اسيى:ا!ليفى-بروننمصحااذظر94( 'd Occident

والاندلمى،المفربشالاسلا":بعنوانللكظباليرلجةالترجحة)4891بارينى

المعرب-(5691الناهرة
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.لمجدوماعلىصلةايةتو!لاأنهاذلكعلىواثجواب()41"01أبخ

غصالمهلبلوىذجد،الطبقاتهذهفىالنسخصيماتكل.بينومن

ج!عا.أولهبمكانانهأ!فاىيلفتومما،الوزراءبين)42(أزنأج

11،قلعلىاو!خمسيناهلواالجماعهاتأ-!أبوضوحالدلائلوتنص!ير

قدلكانتوالا8المهدي1بوفماةتلاشعيا،لهمايكونأني!نثأنيراي

ناويبدو.وجودهماارلاستمرامااشارةبعدفيم!ا.بالتأكيدظهرلت

ولكن،طمالمهمخطهقيذكراهماْمنبشىءاختفظوا)43(الحنصيين

المرإسم.ثنعؤونيمدوكانعملهم!اانيبدو.لاالحالةهثهنيحتى

علىالضائبمالحفصيينلحمالىمصطفعاحناء1الحاصةهذهفي.ولعل!ا

الدببن.بأصولالتمس!ك

اعلىلمْتحَنالوزارةاناموضعيننيبخوضوحالمراكشييتول

وزيراسمن!واتلعدةأزناج!حمركان.)44(ا"-حثينلةد؟فيْابئاصب

لبقدرهوربأ"الوزارةعنعمرفأصخاالامرلهاستقرانالىالمؤمنلعبد

لفترةوزيزاكانعمزفانكذلك.((ذلكقفهعندهمكاناذعثها

كما)يوسفحكمالىوزارتهاستمرتواوالدهحكمنهايةنى.قصيرة

بىآهااذالوزأرةعنقدرهارتفع"ايامبضعةبعدولكن(اعلاهذكر

هجردببعنبركانالموحديالوزيراباناضحةوااثسار.اتوثمة."لونه

وصفل،فسققلهاراتقرا،اتخماذصحلاحيةلهتكونانثونْاتن!فيذيصظف

مراكضبارحكلماالخليفةاوكار.ذلكالىنثسيرالمرأكثسيهلاحظَات

السابع.الفصل،ادفاهانظر؟41(

ص(المهدياخباركتاب)شالببذلٌىلدى((اصناك"صورةعلىالاسميردأ42(

-\\vص(ْاْلجماننظم)شالتطإباةابنلدى"اصناج"صورةوعلى،73

،.االمثرب

بمنو)نالوهابعبدح.ح.وحْتههانث!رها(ْالمسالك)منقطمة:الممريأ43ْ

.9ص(لبهجرةالثامنانترناواسطوالاندلمسانريتيةوصف)

.1،424لأ8الممجب.:اكثسالمر(45
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بينالتمييزالصعبمقتجعلالروايةعلىطرأتالتىااتالزبباداأناالا

هذااطكعبداسمابحادالذهنالىيتبادرفاو.اول.الخيالواالحقيقة

.إلمباهاةبهاببقصد.ورععفتفم،ضاليةقصةمنجزءإنهعلى

بتهيئةوربما،المشريعةتفرضحهبماالتزامهرا.انن!عديدادريبىبتمن!ك

فاسى.لمنطعَةالقانونىاللوضنعتناريخىاسعامس

ىطهيكنفلم.الاغاثبةعهدفيفنجهامرغزنجاخكن!!كاذبتسميةان

الكل!ةانبل،فحسبمجردابالكاتبيعرفموظفثمة،علمناحد

كما005الخالسروكانباصعلامةككاتبالمركبةالاسماء0فيتم!تعمللم

اليسربأب!اببعرف.ش!خصكونولعل.إلاخرى1اذول.فىالحالىاكان

علىيدل"ايامهمانصرمتحتىا،غلبلبتيكتب)))05(البفدادي

ايامهم+اأخراوإفيالكلمةيستعملوناخدْوا0انهم

الا،المهدياتلهعبيدتبلمنفنصبهفياهذااليمحز.ابوث!بتّوقد

جعفراباالمهدي1".استكتبالاثز!"1وع!ى،تونىانلجثلمانه

ديوانوليقدهذ"اجعفرابووكان.)51(انجبضابفد.اديوهو5َم!د

اباأنبقولهذلك)؟ه(الابار1ابنويؤكد)52(الستةنفمسفىال!عف

نمصيةبمهامقامن،1بعل!البريدوصاحمبهللسلطالطكاتلأعببنجعفر

/!332شنةوفن،صيبةسنينالمنصبفىظلوقد..عنهايفصح

البريد.عليثبمت!349

قدمنهمالعديدوكإدظ،استثناء1بدوناندلمصعيبنالمرابطين01كتابكان

الورْ.ارةوشىقدكانمثلاعب!ونفابن.الطو.ائصْطولظلدى.الورْارةولي

1/163المفربالبيان:عذارىبئا05(

والصنحهة.المصذرانن!!51(

.162صالمصثدرنفص52(

.918الكما!إعتاور:ا،بارابن53(
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للمعتمدأبنوزيراالقصيرة1ابنوكان،°()4الافطس0بنْلدمتوكل

الوزب))برد.ابنيدعوحينمامثلاالمعَريذانولذلك،ه(أهْعباد

ابن((الوزير))الىالمر)اكث!حي1ين!عيرحببمااوا)56("انكاتب

الاندل!س.1غىايامهمالىارجاعه!ينبغيل!لصمنهةهذه!ان،5!أ7).ج!ن

وفي.المر.ابطينكلاب.اسماءبببنالبربرمناحدؤاكاتباببمميردولا

منالكتابلجلبنحابتهصرفيوشهبنعليفاناقعالبزا

.)58(!لائعلس

هؤلاءواجبكعناكيدةبصورةالكثيرالشىءذكريم!نولا

انهموا،الرسمميةالكنبانثسآءإيهمايعهدإنهْكانعبناعدا،انكتاب

الرسائل1مناكبيراعدد!وأن.السلطاناتبلمنإجيانايمسْتثعصابىونكانؤْأ

توجدالمرابطىالانثصحاءانديواعنصالرةبانهايدعىالتبىاابتطعاو

إلاففمس(طمح)و(العقيانقلائد)مثلالمضلفة0المصنفاتفيهبعثرة

،للمقري(الطايبنفح)و،بسعاملإبن(الدتخبرة)و،خاتجانلابن

فيبروففسال-ليئىذكرهارساشةوعمثعريناحدى1ألى.بالإفنافة

المعتادبالاسنوبمكتنوبةا!رسائلوهذه.)!ه(بعدتنشرلممجموعة

كلامنصعقارزلتاكانااأ!أ،الاسلوبهذاانمع،فيهالمبالغْ

.القصليرةبكبر"بنابوكتبوتدْ.كتابهمكليم!حتعملهلم،المراكنصعي

.عبدونابنتصيدةعلىتاريخيتمليق:بمنو)تدوزىبحثمقدمةانظر54(

.649المعجب:المراكثس-؟5(

؟5/87الطيبنن!:المقّري56(

1640المعجب:إلمرابمثس57(

..173ألمصندرلْفمى!58(

افظر!.3موحديةرسميةرسائلمجموعةعلىالتمليق:بروفنسنال-ليني95(

صحيفةشا....المرابطبتدبرلةعنجديدة/وثائقسبع:)موذهىصنينكذلك

ئب!وص)و75-56ص(5491)2مدريد،الاسنميةالدرأساتمعهذ

محهدصحشةفي(الموحدينالىالمرابطينمنالانتقأل.ىت.فترةسياسية

.(الممَرّب1370-79-!55911)3الإب!لاميةالعرامات

"هـ
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علىكان،إبلاغة-.افيالمعبق1قصبالحائزوهو"تانسفينبنليرسف

لمحيرمنالمماتيا0وصبحيعالألفاظايثارْصلمنالكتابقدماءطريقة

هَذهن01الا).إ(((الكتابهمتأخرواحشهاالتىالإسجاعالىالدفا!

في.السو.أردةالقصيرةْ.ابنانثساءمنالنمادْجتؤيدهالاا!رونجارة

ملخلة.أطعباتكؤنقدوالتى،)61((القلائدْ)

.فان.دولثهغقياممنذْنوعْم!اْمنكتابلئموح!ينكانبانهويذكر

الرسمانلىبكتبكان-أحَضريحليمانلى-الموحدبن1بجفاعةعضعوا

منالجثينانالاضهاحدفيْ.اسكئابةوتنناركه..)62(المهديألامامادْلطعبن

الكتابةْيعرفكانالذيا،الصنهأجىابراهيمابنطولهوفرغةقبيلة

ما.نوعمنساحراكانافهاي،)63(ْوأحرهوزياتبالهممزيا!نية

على.استودْ!انذي،عظيةْبنجعفرابوكتابهمأقدموااثيهروكان

المفجعة.وبنهايتهالمؤمن1عبدْعندالحظوةمثؤلةببلوغهالكتابخببال

المثالوهو-)64(اص!حديدوجهعفىذكرما3-كذلفاوزيراوكان

ان.لحىضالانهكما.المنصب1ايهذايخظىموحدىلشيرالوحيد

يصبوإنذلكمحاسعتطماع1المرابطين1لدىمقرباكانانسبقثسخصا.

الصريخ.6ألاخماان.(آ)5لخنائهمع!فىسامقصبشمفلإلى

نجيلدوتتحولعتبةنجالضرورةيكنلم،بقالوالض،المالكىللمذهب

ابو(،!الاندللسنقيه"ذلكْعليالإمثلة1ومن،الموحذينلدىال!وة

.164المعجب:المر)كث!س6(0

(.!.117المقيالأقلاند:ضاقانابن61(

.33ص،الموحعينتازيخعنتنث!رلموثائق:بروفنسال-ليمي62(

..93صىالممحدرنفص63(

46ءصْاليهاالمئارالمراجعانظرْ(64

.(88ْالديباج:ْفرحونابن)صقرابنإالخزانةامينالضصو!تبهذاكذلكتابىن65(

إ.؟،

http://www.al-maktabeh.com



على-الكتّبمنافييكقولم.لأ()7رهـشدانجن.وا)66(الجدببئنجكر

الإكل!ر)بالمنههومموحديااو(الموحديبالمئهزبم)سميدأْطمنا*-حد

منئظرهووكما.A41)("الاصمش!نإلمهدياتياععقبمنإي،اتحديدأ

ابنالملككعبد،اندلصيينا؟نوا)انكتابهؤلاءمنالكثيرينذان

)71(.الاشبببلي1الهوزفيالحسقابيوا)07(المرخىو:ابخن.)96(عباش

كنابباستثناء)الكئأبتقم!يمهفيالمرإجمنممياحدالوا0بدؤينفرد

هذ!انويبدو.الجيثس0وكتبةالانث!عاءكتبة:نئتينالى(ْالمؤمن1عبد

السيفلوزأرقيالتتليديابالتقم!ميممتصمْلاالامراولكمانأشتقدميمْ

رسائل،:ال!ىالظمخطةيقسم)72(مثلاختدونفابن.والقلم

الجايةالاخيرة0ْوتمثعمل)وميحاسباتأقطاعاتط،صوك،مخاطبات

،.الحرب:الىالسيف1صةويقم!مم(الجببمثبىاودببوانالعطاءيا

على(ينطبقهذأ.التقسببمنظامينال!..الثفوروولايةانبريد،الشرطة

اربابنان!ونابن1كلاممنيستدلوكما،الدولة1اويندواصيع

علىفينطبقاكث!يالمرانتع!ح!يمإما.!مكريونالضالبانراهمالسيف

الجيثسكنبةمنأيابانيعرفلافانهذلكعداوفيما،"فمَطألكظب

التقسيم1.إنهوالمعقرلانىالاقربولبل.خدياكانفيكرهما.لذببن

الضبى:2030الديباج:نرخو!ابن1310القرطاسىروضزرعابيابن66(

الكاتصسميهوبينبيغهيططلاانينبفى.\8\رقمالترجمه،الملتمصبغية

.(9114رقمالترجمة،الصلة:البثسكوابن)المرابطي0

v.7-لمثيالانباء3ْعيون1:اصيبعةابىابن2420المنحب:المراكثس67(

.704لم01الكامل:الاثيرابنانظر68(

رقمالقرجمة،الإولالتسم،الخاممس.ْالسنر،والتكملةالذيل:الملكعبد)ين6،لأ

بمدها.وما+.ص64

الصلة،صلة:الزبيرابن18720رقمالترجمة،(الصلةتكملة:إ،بارابن007(

.316رقمالترجه

04Tiألمعجب:المراكثس71(

014المقدمة:ظدونابن72(
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وقد.وعدممكريينمدنيينادأريينالىنن!خيممجردكونهيصولا

الانمشاءكتبةمنالمر.اكثسبىذكرمن-يخعا!ااتنس!برهعحائلْوصهلتنا

الجيثس،كتبةمنذكرنمنضىوبةواحدةرسحالةنجدانادون،تقريبا

وأحد"الوإضعمنمااسحاسالفنقميمهانعلىإلدلالةبمضاهذاوفي

كاتتإنهعلىالفبرينراأ-ببهيشيرطَمحشرةابنوهو،الالهنساءكتبة

.)ب!7(ا.لسر

جبالحا-

العامالمبلولفينوهو.حاصبا.المسلملالسلطانبجونانالىئوف0من

.ذلكتإىيدلكما،ومهمته،الاولالمقا!إفيالقصراظداموظفللكلمة

.البابعلئكآذنوالعمل،رعاياهنجاجةعنالعسلطانحجب،اسمه

قدناحيةفمن.أخرىمهاملينسملذلكبعدالمنصبببظورماوكثيما

بوصفهاخرىناحيةمنوهو،المكيةلخاصةرئيشاالحاجبيصمبح

.الحلاقالتطفى/الفثععطاالتدظطفىيأفقدورعاياه..السلطانبينوسيطا

السلطانمنابمحتمرالحاجاقربنان،حالايةوعلى.بينهما

الحاصااصحبحك!ايصب!ح...،انالىع!فببهللتاثيربسهولهيؤدي

تحونمااكثيراالحجابةانكما.البلادفي.سططة6المنصور1الاندلسى

الحجايةصامعنكفيراتبعدلاههاماللقلبصاحبويتولىةثعرفي!ة

الاصلي.صلولهاني

الخنةهذهالئرئيشيةبصورةيفتمىإلاغلبلبةالدولةافيوْالحاجا

حْممسة6عنيتلىمالااسماءلينا،النانىأهيملابرانجالشسبة.الاخرة

م!دابن:وهما،عسكريينرطينكاذاضهماثنينانتبيبنحجالب

!.الدرايةعنوات:النبرينيء(

ممه
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أبنوالحسن،)75(معروفةعسكريةأسرةوهـمن)74(قرهب

اللهزيادةولئوقد.صظيةعلىوالياكانبانهذكرالذي)76(ناقد

في()7طبنةفىعمنكريا!ائداونصبهنافذبنحممنالمقارع1اباحجابته

ينتمىانهالجلىومن،)178هبضابناءاحدبعدفيماحجابته.ولىكما

أنهحْ،/الارجح!علىعشكريَلذئكوهو،الذكرنفة71الاسرة1الى

.الذينالآخرين؟ألاغالبةحجاببيسنومن.بذلكيصرحلاالعض

محمدبناحمد:حجابثلاثةاثالث1لابراهببمكانالمصنفونيذكرص!بم

،ولهموكان.)81(وفغ)08(الص!مأمةبننصر،)97(حمزةبن

تعببينعلىلالحصرمنوتمكنأبراهيمسركانغاصبحااذ،كبيرنفوذ

نثحناطبأيقامبانهيبدوانه،لاالا11،القيروانعلىإياأاوأعمهابن

فيشكولا؟غامضةفثمعخصيةالصَمصسامةبننصراما1.ْعسكري

نييقيمونكافوياوالذينالثائرين.الصصامةبنيالىينتمواانج!

محاولةالىيرمزطَنوندرهايدنيرىما3.لذلكو!محله()82اتزاب

تعبيبفه.فىكاناذاالولاء1علىلضلهااو،المَبيلةهذهولاء.لاكفساب

اسمه0فان،فتحواما.الاميريدفيرهببنةيكونانبهيقصد.المنصب

قتلهنمانهالواقحوفي،جميداكانواآبا؟ه-اناوعئباكانانهااعلىإببل

اضالاففنرإويمكن.فقيانهكلفببهقتلالذيالوقت0نفسفىابراهببم0

4V)وجه.41،ظص04الاربئهابة:النويري

.335!!نوندرهايدننىالجدول)نظر7(ة.

وجه.42،ظهر41ا،ربنماببة:الئوببري76(

1/014المفربالبيات:عذافيىابن77ْ(

.441المصدرلْمْم!!78(ْ!

.(الممرب-1/187السببراءالحلة:ا!بارابن76(أ

ظهر.41الاربذطية:النويري1/0120المضربالبيان:عذارىابن08(

1/132المفربالبيان:عذاريابن81(

.351البلدانكتاب:الايقوبي82(
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تاث!يطاحاجاكانالمثمخصبإتْالذيهذهيينمنالوحيدهبىفتحاب!ان

لقب.صاحدبهجردلا

سن!ةفيالمهدي1اللهعبببْعسهمحجاب.عدةارىغذاابنويذكر

عشمان،اسماجميل1بنطيب،عليبن.تْجعفبروهمم9.!/!7!3

!كصأحبفمعزومْتعلى.بنجعفرامأ.)83(ْعب!دبن.جعفر،سعيدإبن

ابنوعثمانطيبزميليهذكريردماوكثيرا،(جعفرسيرة)كتاب

سيرة)كتابوني.مسلماسمتحتأالا.جر0ذكرويرد،كتافيفيسعيد

جمفرابتاعهاصائفا!كان،روصالمجداكانصع!مابانيذكرC(جبفر

اس!م1أكتيعمبقدميمملم.بك!ن"انالمغريبومن.(A)4سنجئماسةفي

سععيدابنعثمدان"بوضوحبابميهعذاارىابنانالا،حررص

عملىعليبنجسغرانولثدو.)85("السجلماسبىبمسأمالمعروف

ينقلايضاا)86(حممادابن0انالا،للمهديسروكاتمشخصمياخاثما

عذإرىاين.ويذكر.مَفمىساقيةوقعةفيلمحمقدمةاقائداكانعذ".انه

عهديشالحجاقيمنصبفىجشر.تعييناعادة0.التافصيلمنمزيدثون

فيالخصب1شغلكذلمكبانهالاغتراضويمكن.V(18والمنصورالقائما

فنانمسنيناعندئذتجاوزقديكبونانالمحتعلعنانعع)ابخعز1غهذ

جعفرأبن.واما.انقاهرةالىالانتقالعنداحاضرا.كانالْهاادْالممر:.(

لمص312سنةفيإنهيذكرففري!مبا،تمامامضلفةثسضيةفهوعبيد

وعاد،الرومبراغزاوضها،صظية(الىكبيراسعطولفىخرجم24!

.()88(بالفنائممثتلإصقليةطريقعنالمهديةْالى

لأ.1/51الممربالبديان:مذْأرىابن83(

.207ْ،الظطميينئمثعاةعنْاسماهيلية:رواية(lvanow)اينانو84(

/1/9016المفربالبيان:عذارىابن85(

.25صفبَييْدبنيملوكاصار:ح!ادابي86(

.1/802،1/331المفربالبيان:عذارىابن87(

AA)09101-1/918المصدرنفمى

55

http://www.al-maktabeh.com



فيمحروفايكنلم"ا!حداجباسممدك)!08(خلكونابن0ويقولآ

المتصودكانلاذ"أمااضحالوا1هنوليمس."يومئذ(الموصين0)ثوللتهم

العهوداو،التوفنسيةإالفترةمتابلفىاثفربيةالفترة"ايومئذ"َب

،.المقصردهوالاولالافتر.اضكانااذاإها.المفرب1لسلاطينالاولى

اذااماوا،!علىكانظدونابنان/الىتشعيراخرى1دلائلفثمة

.صوإبعلىفانهلالمقصودهوالثانيالافقراض1كأن

اضخالوامنخادمتومرتبنللمهديكانحكمهمنالاولى0ا.لإيامنفي

ال!،السذإجةع!ن؟ابعدكانتالظروفانلوحاجايم!عمىكانانه

منكانتأنهاعلىاحةصراالحجمابةاوتذكر09()الممناروامحمدالبووهو

فلعل،بعدفيمانصادفبمالذيناالمسودللجابونظر.ا.مهامهبين

بالتكي!دألقولْويمكن.البثعبرةاسودكانبران!ه"الانتباهيممعترسمما

يْ!كاناثه1علىئانصالاالرواياتو!كن،الاصلحبثمناجمعاكفانْبانه

+عبدا.الوإتح

اسنإرواكانلما/انهالا،المؤمنلعبدحجاباسماءذكريردولا

المؤهنلعبدالقيامواصلبانهإلافتزإضفيمكن،ضرب!بحهخ!طيتولى

الحجابذكريرد،بعدونيما.للمهديبهايقومكاقالنيبالخلمات

والمرتضى،وسعيدوالهستغصمرو)الناصروالهصررلايوسسفباالنسبة

بالنمحبةوجمذلكالصر!ين1محمبدايةفىالبارزينللطفاءبالنمبةأي

شعيينإناضحالوانمنولذللث،محمهمن!هايةتبيلسلاطينبمهنلاثنين

فان،بالذكرجبريناثيناحااوفيما.مألونااامرااصبحالحجابخه

ليوسفالحجابةولىفقد.موإلياوعبيداكاذواإلحجاباهؤلاءكل

143المتدمة:ظدونابن86(

162صْانجاهانظر09(
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219(،وريحانوعنبرفصلللمنصوروولبها،119(كبافورإالع!كابو

انالممعحتحيل0ومن.)49(وهكذ!9(لاوصنعرثانيةْريحانوللناصر

ألىويشار،01دسداوبيضاآنحجَأبهؤلاءكاناادْاماالمرء0يقرر

أليهيثصعارولامبهمةصفةضص-،ءهي(وكمولىمنهمالوأحد.

الصقالبةكثرةمنوبالرغم.حاسماالنعتلكانأفن،عبدإوجمصقلبي

)59(عذ.ارىاينوببذكر.،لمِفربشعفهميدسمعقلمافانهالانعلدسفي

)69(ألاعلاجمنوضسينمائتيناشترىتانعنينبنيوسمفان

يردوهؤلاء،م7101/ء464هسنةشالنسودانالعبيدمنالنينوا

عنالمعلوماتأنالا00)79(الممطحةبالقو.اتيتصلفيماثاني!ةذكربم

،يععرفريحانوكان.ومتناثرةضفيلةمملوماتعاهةبصورةالعبيد

الكلمةتكونانيحتملىانتىييَنْكبريحإن،اد،أكشنروإيةحممب

الاصل،لاوروبيكانهذاريحانفانذلك،وعلىول!اه06*سبانية

..)8!(أكلياصشلبيا

442لمعبميا:ا!يلمزا9(1

بالموصين3/ألتسمْالضاصالممرب)نبيان:هذأرىابن2630المضدرففس29(

.؟14

.11Tالممب:المراكلي39(

الضاميالتسملمالممربالبيان:عذارىابنوكذلك324المصدرنفصانظر49(

9jصبالموصين TAبعدها.ما

ويختل.3لآصبالمرابطينالخامىالتسم/4المنربالبيان:هذارىأبن59(

لأ.4مى(الموثيةالطل)صاصالمبرة

علىكانواانهمالواضحمنولكنه،صظلبةالاعلاجهرلاءيكونانمضحلانمن(11

خمهلىللدلا!ةعلح!يمةاسعمولعلىوفيرةد+ولونمة.اوروبيينصاية

أنظر.لاامد.يغهمعنمرتديناكانواسواءالاوروبيينمن.وعبي!همالمسلمين

.156لم2المربيةالتواميمىملحق:دوزيفيالكمة

t.51صالحنا.انظر79(

،.1lالمعبى:المر!ى89(

57

http://www.al-maktabeh.com



واالوزيريلمؤمنعبدبندمرإسبيداالحجاب0هؤلاء.منويمستثنى

ابنابنوا)99(عذإرىابن.منكلوينيمععمبا.نجامعبنعثماني

()101اكث!عيالمراانحينفي،يوسنالاضهعمرحجابة)001(زرع

ي!قولىفانهزرعابياابنااما.المولئ.كانبىبى0كانيوسحفحاجا..انيقول

بإفدصعببماوإما."بملكهو.القائملإمرهالضنابط))كانْعمرحاصهان

لكلدانهيذكر)201(وحده(الترطاضروض)كنابنان،لعثمان

صحتتوسعو.اء؟.وهبشمرريحانعنشيئافيكرولا،الحجابة0والموزارة

+الحاصن!صْبمخظنبْبنتمكسى"مفهوجننانجْها،ْلاامالرواياتْهدْه

غريرعلى،وننوذ.هيبةذوشحضزرعاببىابننظرفىفالحأص

.ل!لوزير.الاولعلىاللتتباهذاطلقنانهولذلك،ابنصورالحاحا

..و؟اما01!يهالخاصةرئيسىانه1عنىالببهيفظرفان!،اكشىالمرااما

و.هكلذ!،؟نجقلهلماتنسيردونمصادرهمنينتلفاذ"،عذ.ارىابن

بال!نشبةذلكبضمللالكنه،الحجاب1منالضربينكلاعنتجصثنجده

نجميكفانفا،!.االضئيئةاالمادةهذهاساسىوعلى.الم!علطانلنفمس

فتذ.كان.زرعابياابنيتولهمادونالمرلاكشي0بقولهبماالاصالى

الذيالثانيانحينني،شخ!يةمعرنهالموحدينبلاط.سعرفطالاوك

خدفا.قد،اءبأرارو.اببنهبصبحْاتهاحهيمكنطويلةبمدةبعدهكنب

.الحا.صعليهبكونل!نيجبعما،صسبتا

البريدصاص-د

واوالخرالبريدثواوببنعنالئاطميواالإغلبىالعيعينفىنم!عمع

.014حدبتبالمهالخا-!الت!مه/3المفزبالبيان:عذارفابت99(

013الترطا--روف!:زرعاضابن0001(.

261المعجب:المراكثى1(10 ، Tit.

.147الترطا-!روف!:زرعابيابن301(
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مصلخةالاو!إ،!ا!فيكانالابريدفان،المحمادرهنيظهروكما.الكمثمف

لمجعو.فانه،اساسيةكافتالبريدةنمثناطأوجهانوصع.،استحارإت

البريدهيةكانتْالخدماتاذااماالو.اضحمنْوليس،ثانويةكانتْبانها

العا!يين.للاثسخاصضوفرة

قبيلالرثحعيدبهارونمتصلاكانذكرهيردبريدصاحبإولان

الئكتبالذيوهو،زيادبنييماسمهوكان.افرببتيةاستقلال

الدولةْ.بتأسيسانتهعتالتيالاحطالثاع!نيبالخب!رالرنصحيد

قول!الاولاللهلزيادةبمدفيما.الحرصاصونقل.)301(إلاغفبية

ذكرسعبقوتد.لالخيانةعنينم\(ء)4.الطنبذيلمنصورضيضظغير

.5101(بريبوصأحبوزير)1الصائغببنلمالهعبدتعبيبن

الذجمياتزأجلصامذكريمكنالاغالبة1عهدنىبالبريدبنع!قوفيمما

السلسلهَوكذلك،()601الرسعافللحملاسدَهماله1عناجانا0نقرأ

المفاركانتحتى5إقامهأالمثانيإبر؟اصمبانئدعَىالتىاالنيرانمن

بالاسكندريبئشابقادها1فيتصلبالعدوللنذيرسحبتةساخلنىتوقد

علنىبطبقانظدرنإبنفيالمنروض0وكان.)701(احدةالوا1الليلة

بهايوصيالتىوالتمحيصالنقدقوْأعدكثببرانيها،المبالغالروايةهذه

!اساسعلىتتوم.الروايةاناننترض.انلناولكن،ننسههو

الضيقه.

فابن.بالفاطميينببضلصااحياناالبريدصاجبفكرويرد

ظهر.INالاربنهاية:النويرى301(

وجه.34المصدرننص401(

.+مى\(ة5

34الابى-نهاية:النويري0لم.1/1640،117المنربالبيان:عذارىابن6001(

.وب

.4/302العبرةظدون)بن701،

90

http://www.al-maktabeh.com



جعفرابو1ود"م019لمص892سنةفيافه.فيكر)801(عذارى

."سلامإبيبنخالدابي0بنعمر!نمعصثحزكماالكشفأنديوالبغدادي

ديول!نولي.جعفراباانم12!/كل003سنةأ!اثضمنوفيكر

إلاكسعارتينهاتينان10()!.هلكإنالىذلكيتولي.يزلولم،البريد

باناضبالافتراتفمحيرهبعكنتنافضمنئهماوما،عريبصمأخْوفدان

للحاثمحنفينتارببخيناذكرامضنفينْمصدرينعنثقلهماعَرِيئا

فان،امزمنببكنيمهما.أحدالوللصصبمخقلفبت.واشين،الواحد

الخبرصاحبط!وموفيهاتاوببغأ،بدونحكاية8ديود!)011(الخثصعنيْ

:الىخبربنقل(ْالخبراصحابصنارمنانه،بثا!حالةهذهفيوهو)

يذكرهمماضمناوبفهم.اللةالمجيدالىبدورهينقلها!ذي،البفدادي

حتى،الفاهبىللبريدكانْأنه11()1(الننولسرياض)مْيالمالكيى

المكرمة.كمكلةناءفكانفيحتىوكلاءص!ز،علىالظطصين0استيلاءقبل

.918اعتاب:الابارابت1/1620المفربالبيات:عذارىابن801(

.1/916المضربالبيان:عذارىابنْ!.1(

.232افريتيةعلطءطبقات:الخثحفي11(0

Revue)الاسحلامبةالدراساتمجلة111( des Etudes IsIamiques)لمسئة2)لمحدد

.171!ط3591
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الكالْيالفصل

الشريعةلبمقتضىاناليةالموارد

المشرببعة0تحددهماصرفهوطريقةالإسلاميةلملديلمةالعخلمصالران

فئتين:الى-تيمعببرا-تقمصيمهايحنالمصادروهذه.كقةبكل

،الدنيويالمص!روا،الممسلمونويؤديهالثسريعةتص!هاالذيالمص!ر

منفتؤنالاثشعيهاتادأالايرا1اما.الممصطمينمن!ببرهعظمهويض

لمولاصلةجايةوهوالشلوا-دضضزيبةاتحالواضوص-الزكاة

السوإئمزكماة:انوأعارمعةاالىاتتميمهايمكننفسهاوالزكاة.الجهاد

وزكاة،الركمازوالمعدن1وزكاة،النضةواو!لذهبالقجارةعروضوزكاة

الموردواها.الشثحرهيخاصهْتسميةوللاخيرة-والثمارالزرع

ضريبة.اوو.الجزية،!ا.لارضضريبةأواالخرإج.عى.افيث!تملالدنيوي

وغنمائم،الممعلمينالغيراالتجاراعلىال!ركيةوالضرديه،الرؤوسى

ؤصية..اووارثايتركانثونيتونىمنواهوال،الصب
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لزاماولعلى-وللامام،.الاسحلاميةللدولةالماليةار*الموهيهذه

البضانبم6نسبمنببجبيما.او،المالية0اغالمباوا.عئيهابعتمدان-علية

الاماماماميذكرمجالثمة.فليم!لىؤلذلك،حالةكلفواعليهامنصوص

الضقهاءبينضمناعليهالمتئقالمبدأوبمقتصْى.انصْريبةثسنبةإتعديل

ابلثعريعةاليهاتمشيرلاالتىالاعمالتلكبانأرالاقراعنيحجيبونالذين

عنخارجةالالاعوا.لجمعوسيلةالأيةبانيتْبع،"فانهذمببمةامجمالهى

لاشابإنهالا.صمتهجنةوسيلةتيتبرهناالمذكورةئلالوسطنطاف

%تاجراثمةكانت،4الدوإخععحفيتفحصبر.بالضرورةلامختلفة

علىكانتاماوكثيرا،الازمن!ةأاقد!منذ.النسريعةخارجْنطاثمالية

المصريةالومةاابتزازاتامستنكراالمقريزيويكئب.ع.واهنطاف

)1(.الشويعةنطاقخارجاثيدةاأ!ضرأئببانممهابويصف،زمذ"فى

السلطانترنسمْعرا.اطلهمااصئىبالضزائبقائمةالئبرجمنعيويدْجمر

بانالإدعاءنسمحماوكليرا.)2!العزببزاعبدفارسىابوالضضي

سياسنحةاقا"وا،3والمفارالمكوسأطلالعرنعى.ارتقاذ"اععْدْمابع!لطائا

ابما1انيقرلعثارىنمانجن.اصثمريعةاساسعلىصراحةءببمالمالمية

قبله،كافتكثيرةأحدالثماغتبر"(نم041A/!226أتلاغلب11ْعقال

عن،ايديهموهَبض،خىلةوصلاتاسععةواارزاتاالعمالعلىو.اجبرى

.اهل(لموحديالمؤمسئيبْديخاطبرسمنكتابوفي.)3("الرعية

أبطفتتدبانبماصعرحكما،للموح!ينالخضعوعمزايااذاكراشحشطينة

الافسقياء!1كانالقئ"ْاعإلالْوتللظوسمانروالمفار!المكوصوايلقبالإت""

نص!رعاؤالزامها/اببجإبهايرون!بجايةلاصجابحمادلبفيبعفى)ولاتها

يعدها.وما1/166الاعتبارفىاعظالمه:المقريزى1(

301لتينادهِتاريخ:ْالزركثبى3!

.1/701بالمفالبيان:عذارىإبن03(
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)4(والانحنسازالزكواتمنالله.إوصماالىببلتفتونولا،ئهببتزمه

ناوبم،وحدهاالمفرب0ضطمَةمنمثسابهةاخري1ْ،أمثلةايرادويمكن

جل!،7اوجما!اانعفباإثلافدْهعنيقصردائماكانالعطيالتطبيق

الثعصرعءبمقتضىالمالبةالتزتيباتبانتبببّنذلكهعألاضنأساتهذهفان

ولا..الوحبدةالمدثعرو.عةالضرائبباثهااجميعااهَبلنمنبهاهضرفاكان

فدْابث!أنالنعريةالتفاصيلعرصْالدرإسة0هدْهنطاقنىيدض

التعتببشعدبذائهكما5َتناضِونيهغامضموضوعئهو"الموضحوع

عنبعيد!بمانوممما"َدْلكومع.كبيرحدالىاكماديمياومر!ضوغ

ببلْمعْي.أسعأسىافهعلىبههعترفااصبحالثحرعافان،العطي!ةاالحياة

.بئصرفهيقماسىانبيبْبْيوفقبالستبلوعْهيئوحْىاقإخاكص11على

الشرعيوجبفاالتيالمحن!رأنب.تناوليليفيفانجاولوسوف

خفئ.قصدالطربقةء-*هاتومع..ذطاقهخارجاصضمرأثءنآخفه-لة

الممائغاض!ؤليسبيئمماالتص!زفان،المفهجيهالئاحيهامنبالفرض

منفعلااسشحدثتابانهايبعوالتيالضرائبلتلكوبالنسبة.فىائما

نجانالافتراضيمكنقافه-إحْممسواالجزيةواكالزكاةبالممحط!بنقبل

الايراباتْلمصادربالنممبةوإما.ماحدالىاالواقعتطابقالفظرببة

ا!خرابخاي.كلنبتكمجا،عمنالهمطموناخىهاإشا01،!بخبةاصئاصغة

فاثه-الخراجوببنبينهمايخلطحيثماالجزببةواالعمشروكذلك-

نقهاءلدى.الخرإج،.وانضئببة"اتحبالهالشرعصلةبانيلأحظ

عطيا.تطبيفهنجبجزىكاناثيالخراجصفنىجثاالط!بالمفىو!ثافسرع

.ولهذأ.!.ورثعلئىحبراائماداالميذإن01هذفي.المثحرعوكائتْاحكا"

بصتضى:!الضرائبَرئيمسبنقسصنالى0الفصلهذامسيقم!ممالسبب

.و!الخر!اج،اجالشرباستثناءالثصرع

31.ص-المحامعةالرسالة،موحدهةْرسميةرسانلعةمحهِ:بروفذمال-ليئئ4(
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ألغراجباستثناء،التنمرببمةب!تضىالضرائب-أ

:لزكحاةا(1)

اداريتنظيماولالنعمانبنحسانالىعموماالكئابيندمعب

الركاةذكرويرد،المفرب1فيالمسفمون1عليهأأسشوذالتي!نيراضي

حننس،)5(اكىالمابقولكما،ولّىفقد.بهيتصلفيمامرةلاول

فيذلكوكان،"عليهموالم!معىالناسى.صدقاتعلى)1الصنيعاني

4396سنةحد-د / ! V!.المالكىاسمتممالىنلاحظانالطرينهطاثعن

المصنفماتببعرضافبىالملتجؤلالزكاة1جابياناذ،"سمي\)لكلمة

حبجه،كيذ!نصتفسببرعند،الص!عبومن.(،ساعيأ)بال!عمالفقهببة

ماالمرءتجرراان،قرونبعدةزمنهقبلوتعتأحداثعنالمؤلف!ايكنب

فانهوعندئذ،زمنهفيالمستعطةاتبالعبارايصفهاالمؤلفكاناذا

التعبارايستعملكسانانهاإم،لهاانخاص0تنسعيرهماحدالىببطي

نإ،الإقناعمنبمثصعيء،القوليمكنولعله.للاحدأثمعاصرة

نيالمالكقويعتصد.احتمالااكثر1فوالحاو"هذهنىالاضرالانتراض

صورهَفحيمادتهميعرضون،المرب.كأبى،اقدمكثأبعلىكتابه

الكنآبانتهجهاالتيالسنة1هىوهذه.كاملاسنادهح،حديث

نسخبمجرديقومونفانهمعنهمالمطخرونالكقّاباما1،امىالقدا

بانالتشمينيمكنولذلك.اسنادذكردونخرفياسبقوهممناياتووا

مجونقدس!ابق!ناتبالاصلية.الكلماتتمضمنالمالكييوردهاعبارةاية

فان،هذهيلنظربوجهةالاخذتملوْوحتى.عياننم!اهداوهعاصر.ا

فتد.فسكإدنىث!ونواضخأليس(،عليهمالسعيا"عبارةمعنى

(،.الدقععلىل!همعليه!الضحفط"او(،بهما!الطوا))العبارة1تعني

،8لنفيى!اياف!،:لمالكىا(5
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عمثعلإرولىْمناول"كانحنثسانهو،16(تفرضعيجقولهفاوكل

الكلماتعنصحتتلوهذا)ولضحهوهاأنألا0ا،الا!س!دمفيافريتيه

صتبديكصانتالمبكرالوصتذلكشحتىالدولة0انهو(ننسبا

كان.انهنفترضانعليغا،موظفاتيقجلهاماالصدقه3بنظما3الاهتما

لوجتى،لممممتحقيهاتؤدىكانتا.!صدهَةانمنالمَكدبمهمةبض!لع

ماالاشنتتاجاهذايؤكدومما.بنف!ممهوتوزيعهابتحصببهايقمْفعلالم

/!143شةحوالى.أتسعبببنيحيانمن)7(العربإبويقوله

.خاصة.الصدتةعلىالمزيزعبدبقلممرعاملاافريقيةدض(م076

مها3منوتوزيعهاالزكاةتحصيلإمرانما0داعتبرالوقتذللثومنذ

لابطالهسملطانفيهايمتدح.التيالكثيرةالحالاتفيوحتى.الدولة

!!،السلطانذلكباند/أئط)8(ببذكرفانهالمفسروعةالفببرائبالضرا

منالممنةوااالكتابحكمواوصهبهتعالىالله0امرها"سوىيحطعل

."المنسركبنغظئمواخمأسالذمةاهلوجزيةوإ،عث!طرالزكاة

بايرادجايتهاأدمجتضريبهالىا!زكاةاستحالتبقرنذلكوبعد

منبعدلصكهذهضريبةكانتولما.انتدإتُحضلواصبضالدولة

ادناهبضحهايجريفموف،المثبرعية0الضرائبضمنأعتبارها1الممكن

.(والفلةالارض)ضرائبانعنواتحت

الصارمبمالتقيدالهرء1يترتهمالذينا،الممزمتونالاباضيونوحتئ

الزكاةتحصيلفيمظلفاتمنتارببخهميخللمم،حرفيابالثسرع

الطملجاءهاذا"كاناباضياافاضلاببذكر)9(،ْ.قالثسفَاخبىوتوزينها

.901الاندل!سعلماءتارببخ:الفرضي6(

V)26انريتيةعلطءطبتات:العربابو.

.01القرطا-!روف!:زرعابيابنسثلاانظر8(

..؟4الييل!كتا!:الثمّاخي!(
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العاملنبمامر،نفبيوها.الابلخبارأضاروا:ْلمحرعاةتمالىالصداتة1وتت!

التيألابلجارينتقىسوف،العاملاباتبضرضكانيذ،"بأخذها

..ضهاالوسظابافأْلمث!رعمحممنبالرغج،بصرهعليهايقح

عنالمعلوماتمنبالقليسلتزودناقدهـلزكاةاخرىاش!اراتوثمة

الدوريةنجالرسالة.بالموحدينتشصرألاث!مماراتوهذه،اد،ارتها

وفضحالمزكاةتأدبتطىالموحدينتحثَ)01(الفصرلبرسالةالممع!ماة

هذهالط.منهاضيئلةنمسبةالا1فيديلاهواْوأئهما"أثاعنيتقاعطسمن

تنسشلعطية(ابنالطالعوالمعيءالث!عهبرالكاتب1انشاءمنالردصالة

،الاسلا!بتعاليمبالتصدالخاصة،الدامةأعظالموا1من!سلسلةعلى

صباحبأبناويتول.تبديلدونعدببدةمرالتصدرتانها1وبيدو

المؤمنعبدبنيوسفأخذم41لم.ص056سنة.شانه)11(الصلاة

سْووضعها،الدممنَةواالكلتابحكمعلىوالحرثالمافح!ية1منإزكاةا

،اللَجارةربأح1.اعلىالزكاةاالصلاةاصاحبإبنيذكرولا.حتهااضعموا

الحكوماتتعانيهمات!حصبطهمافىعانواالموحدين،انثصمك.فىول!

رسيهرسالةنسمان،اواجرا+الدظضريبةنححصيلىفيانصيثة.
حمى

!!بالملاجديرهومما-مؤجهة)12(اخرى0
ات!رزكاةمقالعامدْلكفيتحضّلماصببعايدفعوإبانألعماكتأمر

واضيح،ت!جديداوهذا.والمساكينالضْعظءعلىتوزيصهليتولىللتاضعي

كما،الدولةوْاصاتمن!نظريايعتبرلاالفطر1زبماةفريضبةتنفبذن11اذ/.

ائتللضراكجحصلىعادةيستحْحملاالقاضبىاث.!

وا!سرون(الظلفةالرسالةَ،مؤحديهرسانلمجموعة:بروننممال-ليفي؟\(

.22ص،الموحدينتاريخعنتنثسرلموثانق،.!ذلك

.286بالانامةالمن:الصلاةصاصابن11(

والمثرونالثامذةالرسالة،موحدي!ةرسهيةرس!انلمحموعة:نجروننشالليشا(12

.367صبى
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)2(!2لجؤيسة

بألنمحبةلسواء،المفربفيفنض!رائبالاثساراتجميعاضثمانا

اذهابيدو،يذكرهاالذفيللمصنفبالؤلنمبةاوالنبهااتثسيرالقيلففق!رة

.الكتابلاقد!مميزةصنةاشططوهذا.والبشيةالخراجبخيننضإط

/!921)تصالحبنعثمانمحدثهعننقلاالحكمعبدابنويقول

ة(م643لمص23قبل)العاصبنعمرشمن.فيبرقةعن(م834

بالجزببةيبعثون!انجوأانجما،ات-ساجابييه!قنذبرقةيدخليكنولم)).

هدْهالمطلقْفيالتملنزأنالمؤ!دوييدو.من.)13("وقتهاْجاءاذ!

التياثةبئالمومنالمختلفةوالانو.اع"علضقي"و"صملح"بببنالفترة

المعصعلموناخذاففاو،.بافيلشْخطرت!تلم،بعدفببماالفقهاءامبزها

علىكخزيةاجمايىْصلخبفرضى"القاصَينجببطالبصبالاس!لوبانفماتحون

الذفةلاهلتاركين،ا!المامصادربينتهببببزدون،ْالمنهزمببئالكظر

حصلتكما.دضعبماادأ،فرعلىينلفيالتيالنبحمبهعلىبشهداالاتفا!ئيإ

عمروفسار":حلث!ولالخكمعدا!تذكره!الىيصلحأقةاكل!
.........عىنجرسا

عثنرثلاثةْعلىاهلهافصالح،بزقةفْدمالخلْ"حتىهْىالعاصالن

فبى.ابناثهمكا!أحبوامنيبيعواانعلىجزيةايه1يؤدونهادببنارالفا

.1(4)إأجزببتيم

!،ْح!اكمهعدممكرببةْطبقةيشكلونالالسلام1صدرفي.الممصعلمون.كان

..اما..فقطألئركحاةبدفعطالبيناوكافوا،المالبيتمنعطاءيتلقون

ا.في!يتلقنىولا،اكبراخراجالمجزيةيدفع،ذلكبخلاف،نكأنال!مى

.وضعهْإلابهئْعليهيمْزضهاالتيالقببىدمنضبرماكانكما!عطاء

فحظوقد.الاسلام0اغشناقفيكثببزأببرغبّهماالثميالدىكانفقدلذلك

+والمفربمصرفتو:ْالحكمْعمدابن13(

43المصدرنض!!14(
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اثرالعولةأضادشخيرامبهاضعحواإيى؟ادىصاذلكائ!رون
.اَ؟ه

ر.تقاكل!،انخراج.لمالجزيةدفيشتنهموتهب،إر!ميهمعنرخنهم

برفى.بأ!ياتهمثالمطالبة"البينسْصضونهنيللالتحافلإلمدنالى

لمعيالحسة!واتدوسفلن.الححاجاتخذم!08/96سنة01،-ة
.....!ا-.

فرضكمسا،تراهم.الى3للاسلاالجدداالممتنتينباعادة،الطنةاهف!ه

روايةونجي..تبلمنيعفمونهاكانواالتيالضعرائبجديدمنعففهم

.افريقيةعليولالياعينالذي1،ْهسلمأبياتببزتْأنا)115الافنر،ببئ

أرْ(*الاسلوبنجفصيئمَهجاناحاول،غ072لمص201سلْةثي

عبدإبنانال!.بحباتهاودىهكا،افريقيةفي"الجددالمم!علمين

ل!تله.مضلفةاشبابا1بفكر.ان)17(عذ!ارىوابن)16(الصم

هنايمهميزانيةفياكبيبرابئداث!تبتدالجزبطتكون.أنيمكن"ولاْ.:ْ

تونص.صينة.ض*ضاسانبنيلولةباسقثناءربماانلهمالمفربثنوؤ

سْدصغيرةأعدادهموكافت،الفصارىان11كب.:!بعدفيماوسبفرى

هاْاذا!،التاليةالقرونفيالتناقصفىأ!و،ا،الاسعلامىالفقج

البلاداهلىمننصارىثمةيعدلما!نموْنىالموحعينشنطةا!ت

هالَوئسمدنجةشببقائهبمبث!مهدوصا.ويلأوبعطالاقصىالمفربيبئافي

سنةشالمدينة0علىالمؤمنسداهستولىحينماالإثيرابن1يدْكره

1 95010/0 ! اضنيخعن!حيثمااكللصةضيعتطكحيحية11نيندبإفة.م00554ْ

اجافب8نصارىبالطبعهنكوكان.الجذورادمقلتضربالفزَصنةلَممأ

،فصاعدأافرابطين1ايامامنذ،.وكذلكالقلائلىالتجارمننفرأمبمقوا

لمحنعمعنهعنيناكاوْرِا.اهؤلاءبانالمفربضانال!،.المرتزتةْ..الجف!ؤد

إنجزيعبما..

ه/ثي..الكامذ:الاثيبزابن؟1!

.:114-112والمئربمصزفتوح:الحك!غمدأبن6إ(

.48لم1المفرباليان:جمدْأري)بن17.،
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بالتلا!يذ4انهمكما،النصاوىمنعددااكثر.كانواةايصذ.انويبدو

عفحعر!يئونالازهنهاضمضذ-دالي!وكان.بمدهمالبلادفيبقوا

181((ألمَرطاسقروضأصاحبويثفجمرءناسمدينةهعكانفىبالفأ

ببغفكان،فاسىيهودعلىاالجزيةنرضنادريمسبنأثريمىأن

احمديؤكدهالزتموهدْا)ْ.دينارالفثلاثينسنةكلنيصيتيم

علىاطلاتاالاعتمادبمكنولا.(الارجععلىنتلههواو(11ْ)الطبى

نالىهْياليهودعددباناترةأضهروايةيعكس"انهالا.الرقيهذاضل

هؤلاءعلىكانانهفينسكولا.الإنتباهيمعترمجيكبيراْكانالبدايةضذ

ضمنا!ئاهبضحهاسيجريالتي.ائفريضهفييساهموان01الببهود

يمسيو.هناتاثع!فينبنببوسفيكنو-!.عالثسانطافخارتالضرائب

ولكنه،بهماالاششها*أعتادماكثيرااللذينؤالمممتةالكثابلحمقتضى

-!-ص!صسنحىحس!صى

بسثط؟الزلاقةرقصةفقبل.حرفياالفصوعبنض.التز"اخرىضاسبةفي

او301الاسلافياصدنجولعلببهفيهعرض!ت(Alphonso)الفوفمثىالىبكقاب

لسلطاننمبهخطابالارجيمعلىهذاانالا0)02(التمَالاوالجزية

صال!.امام!لصفهأهلاوببراهعليهيعطفصلف

فيطالفاط!بيناراضىفياضغصرعدةفىاليهودحوقلابنوفيكر

الضريبةهذهانالمؤكدمنيكونوببكاد.الجوالييسملِهابضريبببمايخصى

يممهَتضبذكر(المنببرالمصبأح)فمعجم.)21(الجزيةنفمسس

يدممموناكانه.العرلهبةالجزيرةشاأجُلوالذينإليهودان"المجوالي"

كانالتيالجزيهلبِثملىلعدْنيماالكمةهطولاتمسعثمثب!الية

كما.هو،النصارىجزيةلتثصعملالكلمةاستعطتكما.دنعهاعليهم

.85الفرظامى!زوض:زرعابيات18(

.265النفي!!الدر:الحلبيأحمد(91

.04الموثسيةاالطل610القرطا-!روض:زرعابيابن0300

الممألبك.سلطنةشالجزيةبممنى"جوألى"استمولثاع93(
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فى"اشجوالي"وْاشحمال.2ْ(الأالمقريزييقوصهمطضصاواضح

ابنويدْكر..الخاوصدقاتاعن!عارثسبيهْباسمتعمالتهذهالجمخصي!فة

اليهوديدفعهاوْكان،)23(وقابمىإقببرواناوتونمسفيالجوالىحوقل

تابس.ض

الفنائم1،

حينما)2ْ4(الخكمعبدابن1يوردهالمفربنىللفنانمذكرأقدما.ان

وهذه."الخ!صب!عداسنْصصْحديجبق(معاويةأغننلنا":يقول

ويورد.م654لم!34سنةالمغربنىحدبْبجابنغزإةالناثسارة

ا!مشءبعضمضلنهأسظداصح،)25(الروأيةننصالمربابو

موضعالروايةهذ؟ان0"النصف))منبدلا"الظث"يذكرأنهكما

صدألدعماضلقتتديكون.انالمحتملمنانهعننتضلا.للنصمك

الاسنالمحين،فياسمهبظهرائذي،ييممازبننسلئمانفمان،التننهي!

بانهيدمىإلتسيالسنةوهى،654r/!34الم!نةض!هنيولد

في!أثمةباناضرضناالووخى.افريقببةفيغزاةفيفيهاثععارك

يقالالاجرةغزإتهنجان،م654/ص34سنةْغزااد.الىحدثماارجماغْ

الممرمنبلغقدببكونوعتحئذ،م067لم!05سنةفيوتغتانها

عاما.عثعرس!ته

فثمة.التثصيلمنبثسءهذهالتنييل1صسألة)26(بعلاتميتظولَابن

i)منهاانواععدة ( 2 V،النصعلىيعرنههظينطبقالذيالنوعان

cry371/1ْالاعتباروعظاالمو:المتريزي.

TV)52الارضصوره:حوملىات،IV& l t

65والمحربمصرفتوح:الحكمعبدبئا24(

51إفريقيةعلطءطبتات:العربابو35(

بمدهاوما803الاموالكماب:مبا!"ابن26(

.803المصحدر!طس27(
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الععو،أرضالجيضيدظاناياالمحراننلوتأويل":)28(الظلي

وي!س،وثعمالايمينافيضرب،أتهبدإفىسراياهمنهاالامام1فيوجه

فىيرأنوه(انالسراياامراءوأعدوهَد،أمامهعسكرهبقيةفيهو

ذلكشلهمووقمتا،ببأتوهانالمىامقمامهبهيكونلهمسماهقدضزل

هنأسخممىفمزلبدأبالفنائمهناكأياالسراو/افتهفاذاأ،هعلومااجلا

فضلماببصيرنَم،لهمنجاصانفلابقيمماالربعالبمجعلثم،!قها

ايضاالباشفيثعركاءهمالدصرأبباوتكون،الجيضلسائرالربحبعد

يزيدهمشانهالا،ذلكمثلإقنولأبعدبهمينعلثم،بإلسوية

فيالزيادةاجاءتو)أتما،الخمسىبعد،الثكنيعطيهمالانصرأف

ويقنلون،الدوالىضسرعيننن!عاطاغزوااذلايبدأونلانهمالمنصرف

."الإيابواحبواالصمنر01طوقد،بطا.ءكلا،

الإمامتصرفنصلمجونونالمسلمينتوأتتهزههمالذيناوالمعكان

سراحهميطلقانوله،ذلكضرغبااذاجميعايذبحهغانإ".تماما

بمشاْذ!هم،اجراءأتخاذتبل.إلأسلاماعتنقو.اهمواذا.يمعصترقّهملاناو

نايجوزلاغانه،عبدأيبقىقدالهعطمانمحانهاإث،اخرأرًاإصبحو!ا

المهزوهة.1ي!لثحععوباسترقافعننيئاالمصسادروتذكر.عبدابصبح

الظئديعاملانالاولىْالإيامفي،المفرلبهفىالمالوف1منكانانهاوبي!و

...لاستعمالخمسهمنيْصانوا،كغنيمةالمهزومينإالبربر0المنعَصر

ادْامانيهالمشحكوكومن.باقخميساليهايثصعارطريتةوهي،الدولة

ناحيةمنأذ،عاورةيفهمكماالخ!ىاعتباره1ينبفئالخصىهذاكان

.تحتهم)المهزومينلان،بالخصسهوبجتنىبانصزمايالمنتصر!نلم

هضعة،عمليةإعتبارأتتمليهانسبيماكمان،الخممسولعل،تماماتصرفه

ذكرلا،اخرىذاجةومق.الخممىنظامبتماْثيرتحونتدولكنها

316المححعرننمي28(

1!ل!
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سنةنشْ.ياليثسبتتمسطكانالباتيةالاخماصاالاربعةلكوناطلاتا

امسماعايل!إبنهاوا)الححالطبناللهعببدحاولهثلام/ء122

،التصرتوهذا.)92(ي!لمحوسىفىعلببمظهرالذينالبربر1تخمببس

هيمممرةبزعامةأنخواارج!ثورةغيشباكان،خلعون.أبنيقولكما

التصصيق،إلىإقربقبدووروإببته،03()كأارىابن.انالاا!رى

عبيدقبلمن،طنجةعاملجانبمنمماثللتضرفالثورةهذهينسب

وارأد،والعثع!ر.الصدقاتنيوتعدسى،الم!عيرةااساء))فمَد."الله

عاهليرتكبهلمماوذلك،لل!معلمينفيءانهمإوزعم،البربرتخميممى

.ْ-"للاسلامببجبلممنيخثسونالولاةاكانو؟نما،قبله

قخمببمصتحاولاشسلطاتجعلتابقىإإلاسنابعذارْى"ابيتيوضححكما

يستحونبالمشرفالطناءوكان":)31(ا!حطرالصهذاالىاالبربر

لهمنيبمثون،لانربقيةعاملالىفيهاويبعثون،المفربطرائف

بالكلثبرمنَاهمالخبحابابنالىالامرأفضىفلما.السنيآتالبريريات

وسوءاقعممعفالررفاضطر،كان!اإكثركلفوهاولهموتنلفت

العباسيينالخلسفاءاههاتان)32(حوتلابنويقول.".المعيرة

البربر.منكلهنكنهروالظوالواثقالمنصور

"اضاس))اللنظاستعمالْيفسرالإجراءهذاانفىثسكولا

الدولة.ضموظفينااضبحواالذينذريتهماوالعبيداولئكلتس!ة

يثمَانمسلمابيبنيزيدالطاغيةاراد،م721/كل201س!نة"وفي

حرسااثشذهمشماخماساوجطهمنضيربنموسىاليمواإيدفيْ

.6/ْ.11الببرظدونابن21!

وكلاصا+ظهر17الاربنهاية.:النويرى1/510المضرب:-ابيانعذارى،بن:03(

.مء/؟1173؟ستْتحتذلك.يدْكر

T.5المفربالبيان.:عذارىابن31(

167الارضصورة:.حوقلابن؟بم(
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لمجونجواانرْادهم01منأنأذ،نيتهاعلأنيزيديتباوز.ولملأ(ْ)3له

التفنبر...موضحنيتةيضححانضحايا.مّتلو.،ْ.تبلى

.(افرابطببنايابمتونةبانْإلقولتمخصىثونيتبلن11ي!نولا

الخ!حى.مَواعدب!تضىالكفار!ناخذوهاالتيالضائماقسموأ

أفرأدها!كان9بطينالمرلحركةالضريال!ممودنسكتالتيفل!ونة

ضصةلهمتقرفيل!رفسظفحياةعاشحواوتد.الرحلالصحرآء1سكان

تيدعلىأشبقاءمبردص،1منبالكفاحتتصلىلانثططاتأيةلمزاولة

ببنقونفكلافوأ،يالسلبالفهبأنوئيسيةتمعليتهموكانت.الحياة

علىويسقحوذون-،الوأحاتشالامنينالمزإرعينقلوبفيالرعب

.الطابعوكالق.حوأسةدونل!ةايةشتركتتد!تلكات.محوناية

بقصدالضرأتشعنهواصلةبدايمَهافيالموابدن1حوكةعمىإخللب1

افراد0عامةبينجدأضكيلاكانالامملامأثرولعل.واالحعلبالنهمبه

مؤمنينكانواالزعماءانافيهثسكلاف!ا،ذلكومح،.المرابطين

ياسين،بنااللهفحبد.الاسلامعقائدمنرضمكنينهطصين

الذيزلويبنلوخاجتلميذاكان،الإولىالايامشالبارزةالشحصية

كما،الظسىعمرإنأبيالقيروأنفعيهعلىتتلمذتدنفسههوكان

ادىقدكان،بهْاستمانالذيجدالةرئيمس،ابرأصبمبنيحيىان

اسعلامية1قوةضرونهنذمرةلاولىنرىنانناوهكذأ.الحجنريضة

المؤرخبانففترضانلذلكالمعقرلفمن.ألاسلامداررقعةتوسع

يع!او،الخاصة؟رائهطبقاالاحداث1بقضعيرباضرورةببقومل!

لموضوعه.مثاليةصورةرسمعلىضعمدا

قبيلةأنرإدَياسينبناللهعبددغا،للمرابطينالاولى1ألاياموفي

رنضواوعنثما،الاسلاصالدين!اعتنافألىالاسلامدينغيرعلى

.149-112والم!ربمصرفتوح:الصمهبدابن،3(
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وضَّىوغنموسبىلحبهمفافتصر.عمربن.يحببىلفرصهمأرسلذلك

ابباترواوثمة.)34("انلمتونيبنقسمةخممىمناولافكات))سعبيهم

منالغنائمخمسياسينببناللهعبدفيهاأخذضاسباتعناخرى

وسطماسةثرعةضدمثلاالكبرىاتهغزوااولىننىْ.مسلمينسكان

افولحينوبنمسعودائخارجىائحاكمقتل،م5501/!447سنةفي

واسلضهمودوابهمالهمامواياسينبنهاللعبدفأخذ".اتباعهاوهزم

فضهاءفيضفرقهجمنبهخم!سهنهفاخرجدرعةغياخذالبيالابلمح

.)35("المرألجين0علىالباقيوقسم،وضلحائهمودرعةسجلماسة

بتارودائتوكان.التاليةانسنهفيلالسومىأحتلواابطينالمرإانكما

أموالوأخذ،كثيرخلقمنهمفقتلالبجيليةلهميقالالروافضمنقوم

.c)36للمرابطببئفيئافجطهامنهمقتلمن

الدينفيضأنهم11المرابطوثعامل،الحمالتينهاتين!تاوفى

دْصكعلىياسينبن.اللهلمجدردانالمحنملومن..الكفارمنوكانهم

.الاسلامحظببرةخارجمارقينكانواأنهمهو

الابركاييةالرسوما!اا

اسشريعةبمظتضىالجمرلمجةثمالرس!بلينانمييزأ!عطيغيرمنان

)اشفصلادناهسذلكبخحثغسموف،عامةائجمركيةاشرسوموبين

.(1ا!ثالث

الخراج-

الوضعمثلةلآخرن1منالمصادرتبحثهماالتىالممعائلبينمنأن

أثسربلمنالاهميةبالغموضوعوهو،-المغربفيللاراضىالدقيق

11الموثسيةالحلل:الا-مجهولوللف34(

.97القرطا-طروض:زرعابيابن35(

.08المصسدرنن!ت36(
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.النظروجهةوبضضحى.الارض1لملكيهاصتقليديةبالنظريةعقله

:فناتثلاثالىاتقميمهمايمكنالمنربارأضيفان،المالكية

علببهااصحابهاأسلمالنىالاراضيأي"العث!رأراضى(1)

،يدغعونمنازعندولاراضيهمماكينوطوْاتدائيامسممينا0واصبحو

العن!ر.،مسلمينبوصفهم

تؤولألاراضيهسذهومثل.عنرةالمفتوحةالخراجاراضي(ب)

ماكانجوأص!لمين،س!اكنوهايدضعهالذىاالخراجوطل،الدرلةالى

أيجارانهعلىالحرإجالىويندظر.للارضلإزما،ص!حلمينعْير

اببضا.للعمثحرالمم!؟مهـِيخضعالارضساكنانكما.تخفيفهيجوكألا

يكونا!حالةهذهون!ا.صلحاالمفتوحةالخراجاضىاراا(ج)

مالكينوتركوا01فامتثلوالإبعلامالىدعوأقدالاصليونالساكنرن

علىالخراجالىينظرالحمالةهذهوش.صرمصلحبمقتضىلارضهم

.كافر!المالككان"اذ.أالاتدفعلاضريبةانه

نتليجوزلا،للدولةوقنما(ج)و(ب)النئتينشالارضوتكون

لممارسةمحاولةايهابدتالدولةبانيبدول!الواتعْفانهوش.ملكيتها

انهمعلىاْلارضساكنىعاملتبل،الفئتبنلهاتينبالنسبةضوتها

التعويضسبيلعلىالدولة0بانبيعو,،اعلى.الحتيقيونهالكوها

دونالإراضيججحعن،بالخراجتبرفماكثيراارضضريبةصت

تمييز.

حولمختنهةنظروجهات(TV)(الأس)زهرةصاحبجمحوقد

وجهاتفلالثاثمةأنأ)38التابمسالحسنابوويقول.النقطةهذه

ا؟سىهزهرة:الجزناش137

8T)اديباج:فرحونابنأنظر،م1إ.ء/3042سنةتوشOk"
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المغربانوعوالقاسمرواأهْأبنلمالكتولالىتعستندأولاها،ْخظر

ب!انض!ايعنيوذلك)للامامتضعفيهاالممادنلإن،فنوخارض

الارض500تضلبيعنان!لفلك،(فيللةتكونانيصالإرضكل

ص!م!وص.!اكذاأ0وطنبةصرفىالحاي!هوكما،ض!عروعضر

.جمبمهافانولذلك،أهلبا0عليهاصالحارض،الثانيةلملنظروجه

بضررفرضدالابىضلخلىضعتببرلالثالثمهلمنظروجتاها.صشرصع

ارضه،بطكبهاحتنظضهمبقىهنانالأ،أرأضيهمعناطبىوالحكان

بيألاخيرةالنظروجهةانالحمحناأبوويرى.لمسلموا.عليهاانهماي

كما)93(أ!الوودين!ربنأبصايهرفىانيواضحوص.انصحجة

ثحير،جىاحولهي!ورالموضوعهذ.أأتومع،هحرفةروأببةوردت

ط!كيةثبّتَثدإلطسوبلالمرفان؟هينظرهفىجههبانيبعوانهالا

جسب،كانتاكتىألاراضنيظكباشثناءإم!اا،الارضساكنى

ويرلى.سكانج!اعنهاجلااغىاواغمبتقد،ال!يديالاخض!

لماانهمؤداهاحكايةترديغعليها.ألحطمواالسكانان)04!التادلي

عنأخبروش:للسكانقالفاسىاتليمعامرابيابئولاةأحد1فتح

ليست:وتجالجيدةفتقدمْابو؟عنوةاوضلح(رضصهل-اضيكمارا

لقد:اصواصىفاجاب.عليهااسه:ااطهاانبل،ذاكولاهثا

ثزهة)كتابوش.و.إعمحلذلكائض!يوالمدلول!ائرطظصكم

نفسحولمماتلةنظروجهاتعلىتدث!تملاخرىرواية)41(!الحادي

.الموضوع

اذطعلىيدلماواما":الجريداناحيةعن)42(التجاهناوبقول

11`ادجاج:فرحونابنالخر،م!ء/2041101مسنةتوش93(

0)Iهذاالتالليثسخصيةمنمنْالتضقنتمكنلم.

.221الحادىننرت:الافرافي41(

.162.الرط!ة:التجماني42(

!ما
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نممهذازطنتاالمىخراباه!اأ!نصابىىكنائسفبقاهصلحااشتحت

.ءْ"هسجداضفاكئيمتكلبأزاءبنوا،لمصلينءان!فيهايتصرثْ

ابحضعينى2ذالأسمَصطربمةيتناوليكللثبضْفرتجلا:ث!ثت

ألارضمبناتجاع؟ثريسأنضولء183ُالتظببيةإية-بالرو..نطعى

هخقلفه،"اهواءأهلأسكانوكلنأن.تسكطفهاكمافظأقينال!بببقون

انبيهولحبإ.،وضم--.عنى،الئصرلئتبة"بلىصضم،كلشلا33..ضص،لجنى

وهذه.هجوساالقبباتيناح!ىوكلانت،المجؤسيهعلىوضهم

القبئوأعطاهبم:ببليها)144.يلاحظالطبىاحصبخعلتالإغبماراأت

..!.ئحىأربما،كمارأ.أكالشكيئببنمهن.انْأو!ثكاقول!،أئا،جمللى

زلكلولااذ،ادريصالإهاممحكأللظوضعهموبش،دْلكتبلمناهدين

صوالمبمبالكلإو.بلجيمصأحةْوممثلكلاتهالحربي.الكلانرروحنان

هفه.رإنح!أنْيثصتمنن!أنهمن-ماكلتجبغلىحريصاكانألامامأن

فانثلذلك،!نعالىت،ث!:بأ5شئا3،نتألارضهذهاناذ،الظلم

اشحمقةفيكا!دتو!برحتى،بشأنهااعكنمأعا؟لايكونانحاولطإلامام

صاحية.

اىفبعد.فاصبارضتشلقاخرىتارببضةروإيهَوثمة

بئاءأيانتومهواخبر،تمععويرهكلن!رع،االموقعادريمعىاضار1

!كايعتبرسوف،الأمعوأربناءيتغانتبلتبغرأرضأيةاأويثسيد

بببَزصنلاانذيق1ال!ساكنينأنضسمناذلكمنويئهم.للساكنطلظ

بان)45!أنجزنائيويقترخ.للارضمستأجرينيمتبرونبالمثرط

الم!كاتشبعضتمعريْعلئوالتى،بالجزأءا؟نالمعروفةالبفعة

.اضىْمواصْعوش15القرطاسىروضزربمابيابن43(

271ءالففببمىالدر:الحلبياحمد44(

to)02ا؟صزهرة:الجزفائي.
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صئيا،الاصلشكانت،يبدوماعلىاتنقكيفما،غيرهاثونفاص

و13بناءهم3!مو!الماشذينالععطكنؤنيدفعهاصذيالايجار،حالايةعى

الجز.اءانمنادهااخرىنظروجهةونمه.المحددافوقتإشبذرهم

واالورثة1غ!ياببسببالدولةالىلت7التيالمصلكاتاايجارهو

..)46(جمنهماالجلاء

الماصى.بنعمروزمنضالجزيةلمالخراجإذكراعلاهتقدملتد

كلولوهو،الايام1تلكفىجابثمةيكنلمانهالحكم1بدابنويقول

بللا،الضرائبلببايةصالحجهازأيالىالانتتاريعكمىانب!ضمل

هاذلككان."الخراج"للنظةدتيقمعنىاييجؤدْرومويعكص

يقلبما.لاذللظوبعد.64.ملمْه!25مْو642/ص22سنتيبين

العواويندون"قدبنْائنعمانحسانانذكر!سنةصميننصثعن

النصرانجةعلىهمهماتاممنوعلى،انريقيةم!عجمعىالخراجووضسع

برقةحْراجعاىأمّرَصصرالىعودتهطريقضبراته،."البربرهق

الحالةاهذهفي!انهالموحمد!ظ.وليمس.)47(النصراش.بناهيمابرا

مجردمناكركانهذاابر،اهبمانوبببدو.ا.لارض-على.الخراجكان

اغارتلماانها)48(بعدفيطيقولالحكمعبدأبنأناذْ،ْلضرأئبنجألب

انطابلعىاهلوظىالانصرانيابنهرب."برقةعلىحم!عانبعدالروم

ايديفيذقهاواهلحاليا!برقةوهىPsntaQotisنجشأبوليسايأ

الذيالذهمانبنحسانعهدشالخراجاصالمالكيويمثعير."الروما

بينالاندلسفيغائبافوسىكان.(%1)نصحيرينموسىبعدولي

هملبفالبزاء.الصيحةهيبانهاتبدوالبزاهبشانالاصرةالنظروجهةان46(

انظر.فاصفيينحصرولا،للدولةوقظدائمةبصورةيسكنمنيدنمهايبار

الوتف.ارضقجزنة:اولااا)؟ها:سيّ!

.08والمنرس!ْمصرفتوح:الحكمعبدابن47(

.08والمنربهصرفتوح:الحكمصدابن48(

.82الننوصرياض:المالكي94(
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غنهْ.يْىنائبااتعبدابذ"وترك،م!/9714وهم711كللم39سلْتي

زجلا"المنكعبدبنسنببانامخلببفةوجهأنمنرةهذهوخلال.انقيروأن

معدمفممبئالي"انماليرسللبانمئنترطا،افريقيةجخر(1يقبضعندهثقة

المالهذأأنعندهويثمعهـ؟برلط،اصيهيصلحتىالماليصخبىنعولعثمعرة

هذهكلثسخصقيأتيانالضروريغيرمنانويبحو.وجههمنأف

الؤقتفيالدخلجبايةلمجردا؟قيرواناشدمشقمنالمسماغة

وقد.واجاتههنك!جزءسنبىياارسالهللوألينيهيمكلنكانالذي

أبناللهعبد.اطرأءبهايقصدموض!وعةحكايةماحدالىالحكايةتكون

الادلاءورفضالعمثعرةالعدولاحدوكان،.الصحابةإحدالمفيرة

امكنهمامتنعايبلاوْتزويرهيجعلانيحاوليرؤرمنوان،بثسهالمحته

والمتي،ألاحزالقرائنعيهاالدا!ةإتخفاصيلبننئكألاياشولا،ذنك

تبولها.المرجحمنانيرى

ضمنايعش،بدأنياكانفهمِا،الارضالضربيهنظا!ايوانهذا

دوصالى؟خرحينهناثععاراتوثمة.ْللارضوص!محسجلاتوجود

ذلكولببىاغوالموحدينالناط!ببنعهديشالدمعجلات1هدْهمثل

يردمنواكثر.النسريعةب!تضىبمالخرإجيتصلفيمادانمابالضرورة

هذامثلوش.الفاطصينالطفاءاولاللهعبيدالخصرصبهذاذكرء

ولكنه،الالببسالصدفةاقبيلمنهذابجونقد،المصا!ر111الميدان

عن"راضيايكنلما،شرقمنجا،أ!يأ،الطعبيدانكذلكقد.يفى

يولمحدأنانين!عديدةرغبةنتطكته،الجديدةندوقهالمتطفالتنظيم

ابنمالكأسمهرطالىنعهد.للعتلتشلا.اكنرويجعلهانظمها

يم!ع!هالذيأج"الخرألتوظبفلهالارضبععديل"التنصىعيسى
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ش":.51()بقوراذوتيصيداثنقةكثرْعدْةأرىوابن5(010"ألمَقمْ!عَط

!ء-

ابيبنعصاق"لضهجبافويقيةاللهعببولىم15"?/303سغة

انا!ييهَبهدضيأعغلىالتضحيطصيخففتطى.،القاضيا!هصز

وأتله،شةض!لضورمنءأرلَمحصراونرأالىوئظر،صبهاوزح

كأفه5صْ(وبيمو."ضبيمةعثر-كلالث!عطرووبخفالماليقفي.-جمع

(لخوسطة،الئسبهعلى3بتوثابقهاج!ضاالىئسبىخزإج.من.تباين

"عثسور"-لنةكانمته1؟احْر.اجالىاالحمثئوتصيلىكدئللهيصلىقدو!نه

صاويخةاي،المعنىأخياناببدْابالطكي!تستمملىوص.؟المثوتشي

نااذ،الاسعلامضدربعدللكلمةاستمحالىهواوهذا.أعثعمارلممنى

جمماتكون.انةيمشلاآBe"ألبيلوهعالاحترام)-إ(عشو!ي11لنظه

نيا!ىبه!أتعتاب!فا!هاذلكومع."،عن!عو"بكنمةصخجا

يستهطها"عنسور"نممهفانأنجبرىناج!بماومن.2104كثيرةفقوأت

قلكض!ص!ا"محلفهَضر.ائبعنالجص.اعندالمتأضونالكَّاب

وبشبمس."أ!ن.العى6لبوبها!حصلععثسىتحضَلالتيا.الزمسوم!

نامن)54(الكبرىاالنتاوىِ)شانهيثمىيتولهمأ)53(أغنيدسى

الضيقةضميالممَأخرة1الإزضةشباليعث!ووافمروبة1العنحراائب

.(د3الفصلىا)ادناهالقتمعيطواالمقبعطوسيبحه..محوس

جْمربصورةنجدهالثعريعةعليهتنصلاضاجغلىحْز2مثلىوثمة

صفوت!ا؟لمعنيةالغقرةتكلونلاوتد.ارجالضاالرشتايينلدئمنقظرة

تيهرتموقحعنالجلاءبف!أنإسطورةعلىتجعتملىأنهاااذ،بصضها

القيإلامسطورةبتلكثصعبي!هةوهى،ووحوثععهاسبعه!جافبمن

.174انريتيةعلماءلجتات:الخثعني05(

.لم*\1المفوبالبيانعذارىابن151

4/5ءالطيبنفح:المعرّى1410لم1المنربالبيان:عذارىابنذلتمث!52(

OT)7-ص،الاسد3ئيالم!ئظريات:هه!ول"9"(81اكنيدسى.
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رسمَمنان،حاؤاببةوعلى.نافعْبنوعتبةاليَرؤأنعنهَروى

تردد!ا!مقفبلىفىعاصمتهمشتكلنملائمةبضهيرجد:الماوجماعته

مطوهاخو.اجا))عليههلاهلها9جطوغاخ!ولذلك،بيعهافي9صيحابها

ألارضى.ايجارمننوعص!وهذأ.)55("غ!؟ثهامنياخذونه

المكسهحْالخر.اجَشموضح!القرطالىروض)صاحبؤيصنض

.)56(النسريعةعليهاكنصلاالتيجمهَصعالضرانب،واثعونة

صصححعن،غامضةأنهاولؤ،"هامةفقرةزرعابياابنويورد

مسنةحلَّتأننط.المؤمن0عبدالموحدي1بالملطانيتصلنيماالارض

افريقمةقشْيحكصْوطدتدالمؤصعبكانحتىم9591/ء554

وضى.و.احدحاكمبصلطةمرةلاولىبأسرهماالمئربةبلادواعتزفت

5)للارضمسحاعدأدائىالمؤمنعبد : 5) Vبلاديخكسئبرالمؤمنعبدامر

هْولبلاد.ألىبرتةمنافريقيهبلادصضهاوكمئحَر،وا!ربافريتية

فاسقطص.وعرضاطولاو"الايالاد-بالتراالاقصىالسوس؟نِجض

الطرقمامظواوالسباَْوألانهاروالئ!سعر.اءالجبالىنييالثك..ابت!معير

ضسطهاصتبيلهو!زمَتمل6فيفتطْنطيَةَ.الخز!نجقيو.الخربرف

*زرعابيابن1أن0"بالمفربذلكأحثمناولىفهو.والورقالزرع

بحمالْو.اضحةليمستالفقرةوهذه،كنابتهفييالفموضجيداهمروف

أضيهلارإضظمصعحاصاءحاولالمؤمنعبدأناما.الاحوالمن

الإلضاوةهناكثرالمؤلفيقصدلاوتد،تماما!ن!أص(لضرائبلتشير

بشكلسبقوهالفين0الكتابالإحدعباراتباقتباص.الضيقةهدْهالى

/toالكبرىالنتاوى:اليث!ى80( V.

.913المصعديركظب:الثسحاخي55(

.85القرطا-ثروضزرعابىبئا56(

.136المصلر57(نممى
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علىتمحيضلايالعبماراتاخضاعدون6جداومثصيحوهصجز

عدولملى.مجديةغيرالفقرةهذهقطيلمحاولةايةو.ان..الاطلاق

بصورة!دايرادهطيهيكونانينبفيما!قديرمحاولتهغىا،ؤمن

ارضىانهعلىممتلكاتهصاحهمجموعهنالثكااسعقماطالىاائيةثحموا

هذهانكما.للضريبةخاضعالباقيبانواضرض،منتجةغير

النظربفضالارض1لحىواحدة:الضريبةتكونانتسثدعيْالنظرية

غاضةنكرةسوىلدشبهمحوناتلهانىولكن.خصوبتهافدىعن

علىبنظرةيلقعىانالاالمرءعلىوما؟ارةأضيهصساحةعبناصا

يصلقدنتيجةلاببةالدقةعنالبوت1مدىليدركالادريدصىحْمىائط

اراضيهامساحةمجموعثلثبئسقاطجماعةلكللعصمحلعلهاو.اليعها

أناذلكشأنمنانالا،الفتهـالمنتجةالمماضةأسمقطماأعتباروا

على.عملىغيريكونانافشملاوهن،للفايةاعتباطيااجراءبجون

هذ!اانالواضحفمن،افلث.الىالانساتةيهذهالمقصودك!انه!اان!عه

مراعاهَدونالمنتجه1الارضعلىفرضلتضريبةسوىيكنلمالخراج

ظت!التواالازضةونى.العنوةرراالصلحلمبدأياعتبارايأواللثسري!عة

الىاجالخراادخلمناوتعامةبصورةالمؤمنعبداعتبر،ذلك

الا،صحيحاببكونانبحاليمكنلاهذاأن0)58(ألاقصىالمفرب

جمانبهمنمامدهثس.استحداثذكرىتكمنايةالروا0هذهنيلعلانه

هولمااعتباردونالارضصحليمثعملللخراجتوسيعهيكونقد-

النص،هذاوبصصد.الشحريعةنظروجهةمنوضعهاعنهعروف

رئيصدظه01استحداثاوهو،المسحهذاان":)95(صليانيقول

الطيفةْافكارمنثسرعببتهاستمد،الماليةأردهموامنالتأكديهمهثرلة

هيوحدهاالموحلينج!ماعهكمانت،نظرهوجهةنمن.الدينية

5 A)221الحادينزهة:الافراش

.3111/،الثسطلتِانريتياتاريخ:(Julاen)جولبن95(
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الموحدون0وحتى،الموحديقغيرمنالممعلموناما.المؤمنة0الجماعة

يضفانهؤلذلك.مؤمنينغيريعشبروننكانوا،ولائهمفيالمث!كوك

وعلى،ْومَفا!دئذتصحبحالتى!تلكاتهمعلىتستولبىانللجماعة

فيهمبالغتنهسيرهذاأنا11!بويخيل."عنهاا!خراجإنجةتاساكنيها

وفي3،الموحدببنجماعةخارجفي.اِلديناخوأفهتجاهالمؤمنعبدلموقف

الا.وةالمبهمهامقليلةاالنصوصتبررهمماأكلحر1تحديدصلياننجتولهما

غير.ازاءأجراءاتهمنيتحرجنمالمؤمنعبدأنالمحتملمنيبدوانه

ذلكعنثسبىءيردلمفانهتحرجانأو)يتحرجلمفهو.الموحدين

سنةفبىندمىتهاءلا،والمنجانبءصادرةبتنمات(ادرواياتفي

حفيدهفرض!صنةوعنترينبثمان"شكوثمد،06()م0113ع!/525

بأبإيهماملاكهمجعل))اذقفصةأهلعفىمصادرةالواقعفيالمنصور

)61(1(الممحعاقاةحكمضلى

دولءثلايالادارب"التغمحببعاتعنفوعأيءنأصهروصدتوولا

عن)62!المرأكمشبىحدبثاوعند.حدببنالمهِدولةبأسعتثفاءالمنرب

الخرأجمسعةا!الاموابذلعلببهلهلالذيأنيقرل،يوسفجود

قائمةالمرأثحييوردثم.الاموالمنهايتحصلالتيالوجوهوكثرة

صوال"ألامومنهاتجبىالسَبالاضاليم

وأعمالهاسحلاانريتية

واعيماوهاسحبتةوأعمالهابجاببة

الاندلسوأعمالها!!مسات

وأعمالهااكمثىمرالمفرب

947السندسيةالحلل:الائدلسيالونرير06(

.6/391الحر:خلدونابن61(

ب!عدماوما255المعحب:المراكئس62(
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وضسيزمائةوسردمعنهكلخميا!تهاثفيثكرافربقيةخرأجأما

المرأكفسريذكر.الخصوصبىهذأوفى.لوقر2ْلاهثةذكردوت-بفلا

-.ضدمم.المفربه!وحابُ)):عِتولاذ،"المض--للمحدلرغريباتحريفما

لمْحالمحاتاشةأ2ْتازرباطتدعى-صبغ!منألاسعمْعذأعليمايطلتونالمذي

ص..لالمسانه؟طول.أحاليا!ناسشأالزيتونمحناسعهتدعىجنةإلى

نجصاالارضلا!ى!يماةخصصبو!حيثهىاصسعيعم!خحوعرضياص

.."باعناأوعازروو،هلنقةتنحجارأوأ،ةمطردرأنهاإاكتهـعاو،!ثعت

المفربئنحمالفىالمدنأهم،فاسمدينةانذكرالمركئنحيويففل

أفطقةهدْهويححطفبر،تقيم،الحاضراصوقثذْأكنلأن!فيئد01ْالاقصى

فىكذلكأعمالهاانسبتهعنلوبقر.أليهالواضرائن!نط.ثونوكانت

طولارص،اليهماترجعبمهاغمارةبلابلان،والضخامةالدمممةغاية

طولاا،ندلمعرجزيرةصعافةأما..صصاءعتن!رة"اتنتيمنفحووعرضا

المساحاثعنلاقوالlهذهان.صطمةوعثسريناربعمنفنووعرضا

افك!ارهنومحاصريهالمؤلفلدىكانمماعلىتدلانهااذمهمةاتوال

وقطع5َجلا113وتاؤةمكناسىْبينءالممطفةْ.أت.الشأنبهدْأغامضة

فىحتىالثسءبعضبطناسيرايعنيأيام.بسبغةف!االمم!حبافةهذه

يمكنهوضبمشكان،لملذي)63(غازيابننانذلكومج.الإي!امتلك

ونصفمرأحلعثسرانهاعلىالممطفهفيكر"،!فنمكدونألمعرفةمن

للمرحلة.ميلاثكثسراحذ.اي-حلةص

عبدبنيوسفلزمنبالنمممبةهقبالاقاليمالمرأكمشيقاذمةأن

كاطة،يبدوكماتكونتك!اث!،مقابلةتائمةاعدادالم!ناومن.المؤمن

يتصل؟فيفاْبذلكبروفنسال-ليفبىقاموقد.المؤمنعبدزمنعن

2الونالربرض:غازىابن63(
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وتائمة!بروفنسيال-ليشقإنمة.اشَاهونورذ.641(رسعمية.برسالةْ

لنضارنة:الرهكثس

يع!مععفإفىشب

افريصة
بجايةلموكعحرتيهابجايه

قلسسانتل!ان

المضرب-فاص

Yaتا

وهالتةاسخضراءإوالجزببرةوطلجةسبتة

والسوصمراكفس

افسبببية

أكاشمر

ألى"ندلس

وكانت.القائمبنهاتينبببنكبرحدافىتطابقاثمةان:يلاحظ

اصرساصةمن!ببئكمالاَخرآنع!تتخثصفحدبتلموألادأريةاتجصنميمات

بعدوإحدةادأبىةتحمتالزتاقبحرعدوتاوضعتحيثعمث!رةالرابعة

المسابق.فيمنفح!إتينكاذتاإن

استنتاحةخلتمة-ج

نظامتطورتتبعنحاولإن،تقدمماامالسعلى،الجائزهنلعل

تكهني،طابعذأيكونانوابدلايليمماوالكلثبر.المفربفىْاجالخرا

الاخكاموعلى،اسضخلاصهايمكنمابقدر.الضانقعلىيقومأنهالا

.الموضوعحولالكقمابالدىالمقبولةالثسرعبت0

الخراجكان،للميلادإلتاسح/للهجرةالثالثالترننهايةفضى

.38صالتمليق،مو!مِةرمميةرشائل.بج!وهة:بروفنمبال-ليفي64(

85

http://www.al-maktabeh.com



م!اiو،الذمةوأهلبالجؤيةبارتباطهارئييسيةبصورةتت!زضريبة

ؤفي.ْثانوببةصفةفكان،افمماسيأذلكهـن3مع،بالارضارتباطها

النسرعاجكام1وتبلورالفا!يينقوةظهورالذيْيقابلاالوقنناهذانحو

خصوصحا،الصصارةامحاناكتسماب0فىبالارضالمتعلقظإلنماحيةاتأخذ

الممعلمين،منالخراجادافعىمعظماصبج،الزمنمرورهح،انهوا

بمت!ىخراجاليستهي.المَيالضرأئبعلىللدلالةالكبمةْوتمعتعمل

اتطورايفنرضانللمرءببمكن،التطوراأهذاوتتنفمىوفي8الثسريعة

الخلطلذلكالمتحهلومن،لملارضغلةعلىضريبةفالعثسر.الصعشرفي

ضارنتهاعندأقعالواوفى.ذأتهاالارض0علىالضريبةاوببنبينهما

النسبةهوا!وبخدإحقيقيأأتفرتنحات((اووظف))اول!حمى.بالخراج

ونتيجة،للارضملازمادائمايكونثبكادرأيناكماالخراج05المدنوعة

ضيربيةلدنعخاضعالخرإجأرضيم!مكنالذيالملسلمنانلذلك

منبثسيءيث!سعرأناالطبيعىومن-الخرإجواالعشر-مزدوجة

بللا،العثسرارضيمسيكنالذيالمسلمبأخببهبالمقمارنةالالجحماف

فانالواقعوفى)..الذمىبوضسعوضعهمقارنةعنداكثروبْجمحاف

الجيلبعدمنعدمااواسفطنائيا0.أمراكانالذمةاأهلمنارعينمزاوجؤد

كيفالمرءيرْىاناالمولاومن(.ألاسلامظهورمنذ!كنحوأوالاول

احدىالفاءالىالزمنمعادتهذأالمزدوجةْالضريبةدانحان.ظلاهةْ

اكفريهتماتدونالضريبتيناحدىيدفعفصار،الضربببتبناهاْتين

فعلاالمحصلهالضرائبوا.الخراجاوبالعثسرتسميتهابأهريتبمما

الصحيحة،.النظرالفقهيةوجهةهن،الحقيقةفيهيوالغلهالارضع!فى

فْشبالهتتطقمسألةلها11!اةالتمعميةوا،عشرأاواخرأجاليم!ت

ثعكولا،ذلكمبنتعقيدااكثركاتعطب!الوضع.انبدولا8المطى

..صستقلاتطوراتمطورناحببةكلفيبهالمعصلالعرفانفي

ائنفهماءبانلالعتويمكناخرىنظروجهةمنالمسمالةالىوبالنظر
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تاما!أتفاقبماابدا0يتفقلمفنياتعريفاهاوحبو"اجالخرا))طحمةااس!تعموا

صنُلتنمائعةلكلماتبالنسعبةالحالعوكما،بهالمعمول1المعرفامح

المص!حح1فياسئغملتاقدفهي،"وقوةداو"طاقة"و"ضغط"

المتخصص.الفبرالداديأثءخصالدىئهامماشحديدأاكتربمعانائنهنى

العمنيةفببهااصبحت1نقطة.الىالوصبولتم،وقتافقضاء1بعدانهعْير

اصبحوا،قانوفيةانهااعنىالمحبولةالوحيدةالعفببةهىالع!نمئة0

نابدولا"رسمببابهالمعمولالشبىء0الفقههاء1تصورهالذيأجالخ!

فيالفقفاءإخذ1هافوربدأالشرعوابهالمعمول.العرفبينانتفاعل

أنتهىحتى،للنسرعتدريجيضطردقبولمح،نظرياتهمصياغة

بالضرورةذلكيحنياندون،معهيتمنسىمالاكلباستنكارالامر

هيبةمنلهمامعبحالببتنمامحبللث!حرعالعملىالاثر1يكنولم.ْأبطاله

.وجلال

ي!نلاالضمرائب1بثسأنالمثحرعتضضهاالتىالترتيبأننافان،وهكذا
العالمجهـ،تمنمعينةجيههايةغلىاجمالا1تفطبقانهاعلىاعتبارها1

بمان،لإفتراض1المعتولصنانإلا،هع!نهفثرةايةانىالاسعلامبى

معيندة.اهاكنعلى"اخرىاوفترةفيتنطبقكانتمنهامعينةانبصا

العقيدةيينظتوفيقطرفي!مصعيفصنيجةصوانالجداهذافيوالنترع

اماكنوابفتر/اتاتجصلهالاعر.اف1منإكبيرةأالطائفةوبينالمقبولة

بابهثسواذمليءالنظاموهذا.منسجمنظامفىجميعاودمجها،مختلفة

المعمول0العرفعلىدالىكمصدرالعتعمالهأمكنةبحكمةدرلى1اذا"انهالا

بلغحيضام12!/كل003سنهالىحوااي،الوقتاذشكالىابه

مثالاأصبح،الظريخاذلكولبحعد.عفدهاتجمّذالصي!اغةمنمرحلة

ابدايطبقلمانهاألا.به/ائعرفمقيارفةي!نواسماسنابهمعترفا

موضعلوضصعهجديةحماولةلاية.النجناحمحتبلمانهاكما،صله

صنتيناواسنةمناكثرالقننيذ
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الثإلثالفصل

ألثمرعانيطاقخاوج.الايرادات

الىالاسلاصةال!دولعليهسارتالذيالمالىالمرفأققمحعيمان

يتبعالئسريعهاشطاقخارجأيرافىاتواالنسريعةب!تضىايراداا!

01،،الموفوع0لمعالجةمفاسبةوسببتأنقشميموهثا،اشنهقهيةالفظرية

..بهالمعمولاصثظامبمض!ضىوليمسعثسوائىتقسببمالواقعفىانه

مبكرةفترةوجودالضر.ائبلتمارببخالتطيديهالنظروجهةوتنترض

كانتونيها،(اطيهالثببىترا)الدب!نيةاادِلةالواتعنيفيهاتضتت

تقومنيهاالدولةوكاثت،وةالمعنةَالكتاببمتتضى.تتمإلاعمالَصيع

التزاماااسثسرعفيجاءبماذلكضطتزمةوأنفاقهاالالاموا.بجبماية

وقد،إلمسلمونفعهأفعصرالمبكرالذهبىالعصرهذاوتلا.اثصعيدا

تاموفيه،تطلى!اللهأوامرمر/اعاةبع!م،واقرفالثرافيأفدسعدهم

ث!مهو.اتهملمحلببطللمالالمتزايدجمشعهممنأفعجا،المستبدون0الحكلمام

فيان.الهتمروعةالغايرإائضر!ابُأعانواسائر.ابنوض،ا!وضيعة
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فماولا.حدابعدألىمبسطةولكنهما،الحقيقةمنشيئاالصورةهذه

نلزكاةالمعقدةالنظرية0و"قرونعدةمدىعلىالثعصرعاتطورْجاء

عبرنمتبل،جاهزةمعدةالوجودحيزالىلمتظهر..الغوالخرل!ج

القرنذهايهقبسل11،ن!إيههىالذيبالثكلرتتبلهولم،المحعنين

بالضرأئبالمسحماةأ!فرأئبفانوثانيا.ال!تاسصعْللميلاد/لاهجرةالتالث

.الخل!ةأنبقولفالمقرببزي.الازمنةاقدممنذفرضتالممشروعة0الفير

عنيلْهىكان(م718لمص001سثةحوةألي)العزيزعدبنعمر

مناولكمانالمهديالعباسيالخلبفةوأن،بابطماإهاوفيمرالمكوس

منوثمة.)1(م783/ص167سحنةفيالخر.أجانبتاالحواع!ىوضع

اكف!اءساسةوكانوا،الامويينبانا،فتراضالىيدعوماالاسباب

،فرضوا،المئادىءمناكثرأ!خاصةالمصنحةتحدوعمكانتوفكنهم

منيكنو!ما.تحرجدونرعماياهمعلىالخسرأئب،ينان!حبهمحم!عبط

انهبحدلاوأنرومالسماسمانيينعنالموروثالضرأئبنظامنحان،أمر

.عديدةلسنوألتاستمر

الث!رعقدممَديغ.الشريعةنطاقخارجاضرإئب1نظامفات،أوهكذا

ناقيالتدريجبىالت!طورمنقرونعدة.أنقضصتوقعد.منهاقدمهوأو

ناالمرءوعلسى.فئتينفي(نظريا)متركزةايراداتَالدولة0تصبح

منعليهافصححملاتجماألاسلامىاص!،أمنظروجهةأنثحم!l*يثكر

نجدوفبها.إل!هاءنظرؤجهةكبببزحدالىهىالعربيةالكتابات

لمجدوانهالا01الثسري!"نطاقخارجائباضراباوعامانعديداتنديدا

انناومع.د"افعببهابينخاصاشيماءايتثر!مالضرائبهذهمثلبان

ائبألضرامدىبسببأرلتثوانث!وبعنأخباراخر77نمننقرأ

أثابعتحداالئأوالضر.ائبفدأ!حةألىببعودنثسوبهان11الا،المفروضة

67!-1/166والاعتهاراعظادِ:المقريزى(1
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وبببعو.اندنرع8بهيقضىلماالحماسالىْايمودممااكثر،هاضريبة

عطي.اثر1اياألنت!هاءلنقمةكانظمهاانه

المال0تهببئةمثسكلةاجه!قواضينصاالادأريبانالاعترإف1ينبفيكما

تليلا.إلاببعينهلاالشرع1انيجدفانه،ا!ولةنفقاتلتقطببةاللازم

اعادةيدبفيمنهاابخنحصل0ولح!ولةايراداامببممتالحقيقةفيفائزكاة

العامللايرادضمهيجوزولا،الاشخاصمنهعينةنئاتعلىتوزيعه

ءيكونانابدايمكنلاامجزيةمنواتجحصل.ائحاجةحممبئيصرف

الشكانةمنضئببلهاقلببةاعلىالااتصريلاالجزبب!ةاناذا،كبيرأصلغما

عيىالضربببةانكما،عمليةاعميةذاْكانفننماالغنائماخْمسواما

الوحيدانألرئبابعيهانانوَالمصدرا.بلىذاتتكنلمجمالمظ0انماج

الثيالجمركيةوالرسومالخراجهماوأفرايرادتهيئةعلىالقادران

كيراانهيبببهالخر-إجايراداخى.انهاألا.الحربارضاتجاريدفمها

عنيا.ببنعا5

د1تزدالتي،ألدولحكامي!متسطملاانالظروفهذهفىويستغرب

انض!هم،همي!عتقعونمايتجاوزوةابانللاغراء،أرباستمرتعتداادارتها

ببكلوناناو.الفريمب.ضع!روعاجراءبخانه،.اسصاموْمفينبوصنهم

التطفبيقصكصفةلمثحرعالماليةالاحكام1باناصلااعتفدواقدالفقهاء

علىعادرينيكونوالمالتخمعاذ.انالىينحيرماإدلائل.امنوثمة.عطيا

حكايةبذلكتمثهدكما،ذلكحاولوأحببنماحبنىالخمى-افمب1هذهمذع

.)2(أخرموخصعضالمذكورةبجايةشالقاضي

لبلادبالنمعبةالثريصةطاف.الخسرانبخارجذكريردهاوكثيزا

ويمكن.مقدارهااولمداهاذكرايدونعادةذلكوبكلون،المفرب

ناالاةبعدفيمالححيبببئكماة!الطصصرانببالسماءطويلةقانمةاعدأد

002صرأدنافىانغلر2(
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ذلك!سديكرتلاوتد.غاخعسة.رةحتى.بخمصهتعريفهيمكنمنهاالقليل

الخ!عرالنبهذهتمريفاتاتجدأالمحتملفمن.فرذالمتوماتاالمعتفلةكله

الىوقتومناخرلىا!ىجيةمنتختلفوكانتفعلاغا!صةكافت

أزيلا):الاسحتنكارعنثتمبعبارأتصصحوبةعادذتذكروهي.آخر

سنةضىمام!ةسبمْيالمفا!موأسضطالمكوسىياه-ينبناللهحبد

3والمبارلىولىالم!ان()4*ثثتْابتا!ويتهو.)13(1!501/هوو،7

المعلع.اسصعارفيالفلاءتمعببوالفراثض

الجمركيةالضمرائب-ا

اءسىواصجارة!ث!أصضرائبل:تْخاوربثامخاهـةأ،صةمانتالم!-أكثر

الى.الموس!ةالبخسائععلىرس!صماوجمركيةحْممرأئبلمحمبممْيأكافت

المببو.اثألاسوفىعندءبيعها.المبلحعلهـ!خممرألْبئ!سكلأو!"هيطَالمدن

ابنمقكبيرحدالىصمتعدةمصإوماتناكونالى.جزئيايمودذلكفى

الامورههذهبملَلالاهتمامئنديد.تاجرأبهـدف"كمانالذيحوقىا

ألسهلالرسحو!هذهْصلكونالى.الييضنجلكما.ايخسايعودكما

مفقي.عاذبوعا31!ركافتغانها1ىاا*05اثبئانجةئاص!ةت5الْبأفصرا

منالاتدصدْول!.!ا-يةار:ات-وعحاطةاكنكأش!مماكا!تاخ!لْجبموبمصر

لجلبكبيرذفردصةا!ئ!جمظلتاجرتكن!!،ابوابخسحةاوافيبحة

رسحوممنبجلالبفدمادمْعبذ!كفيتفادىلهححراالمدينةإلىبخمعاعته

اهه(0)بذكرفهوتالننأقابهفغريبةفقرةالبكريويزرد.البابعند

/ْ!44"نرسنةغيأناثننهيرواسه-أرئا،باديدسبنإبزاأعادحينما

ازيينضنبىبحائحلينالمجاورة1حمبرةبخمعاحيةالقيرواناربطم5209

.9vالقرحلا-!روف!:زرعإبيابت؟(.

.216المقدمة:خلدو.تابن4(

52المضرب:الب!ري5(
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نأواردول!باجرسبببلىولا61،5("كلمالفمحبل،حبببزابببنفماتاركا

علىصازهبعدالا1،اعس1فيهببه!يجبهأالقيروأنصيفهْهِدض

لأ.صعببرةصينة

ففنبها،.طرانجندسمدبخةفيضوبببمايؤدواانايضااتخجارعيىركانْ

الى!رإبممسصاصخارج!ناثخجارطىكان،)7(-وقلأصنلبقولى.كما

عملالمثولييقبضهطعْير،ضربيةْاءه!دؤاأنوبالمكصالقيروان

كلْعلى(المحعيةلحهـومةْلمحهاوالخاصلجفبفتهالْهيبدواكل.ابسى

علىالضريبةهذهكانتحوتلابنازهنؤ.فىوجملىْوهَخمل!خملى

Leptis)لبدةفيتدفعالبضمائع Magnaطرابلسوبينوبينها،.(المَديمة

يخبوناصنا!يونكانايكماإماسةسإوفى.مرنخانالمتنرقجهةالى

حوقل،.أبنكظبضالفقوةر.ائممرفىانهع!لتجازةعلىبميراايرادا

محرفة،أنْتكوناويحتملضقطمة،كماوحمعلناالكتابفيمماكالكثير

الاتجاصن،كل!ضالتوافلاعلىتجتبىكانتالخسريبةانيبدوو!ن4

ومَوإ!ينوخراج.عشر"-المدببنةشالتى.تباعااطاتالحيواعلىوكذلك

تجدرومما.)8("وبتروغنمابلمنويثسترىبهايباعماعلى!يمة

.اناثالجهعلىضر!يبةبممئى"خراج)1لكلمةالابستعمالهذاملاحظنهة

كانةالمضرببلادموانىءاهمث5الإيامتثكفىوكانتْ!6تنص:فى

و.الصدقات.و؟الجوالىكالخراجكدثيرةالالاموامنجوهؤلسلطانمها-نجها"2،ْ

والصادرةالضارجةواأليهاالباصإةاالمقاجرعلىاحم!ْاوموالاعفعنار.0و4

دهمر.احمعد)1وجمحها"صصد))لكلمةالصحيحالم!منىو."اردة.و!الوا!

المذ!شتوس!عوتد.جمركىمركزالاخحىوعلى،المراتبةمكانبو/

إبنويمستعمل.المركزهذاضلشالمجنناةالضريبةاليث!صملالإنجير"

372لم2"فصيل"كلبةتحت،.المربيةالتواميمىملحق:دوزيانظر*6(

.68الارضصورة:حوملب(،ابن

.99المصتهدرئنميفيأ
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ببلادالخاصالقمحم.صْىالمعنى1بهذا.الاقلعلىمرتينْالكلمةحوتل

ولمجنوالواردةإلداظةالمتاجر1بينللتمبيبزبالنسبةاما0)9(ابفرب

احدة0الو)الكئمةانهواحهاضرانصعتطيعمافكل.،و.الصادرةالخارجة

الىالاخرىتمشيربيفماةابرالتجارةحركةالىتمثعيرزوجكلمن

ابحرا.التجارةحركة

يلاستهلاكيةالدمعلحعلىالضرائب-ب

امىالضرائبوصو،اشضرائبات!أعمنشائعآخرفوعوثمة

عنتدفعالتىالضرائبأي،اصسهشقياثأ-ضنعبضرأئبتسجتهاي!ن

قربببةالتوزيعسصلسلةفىنقطةفىو11،للاستهلاكتباعحينماالبضائع

القرونشالضؤائبهذهمتلعلىالمباثسرالدليلان.المم!تهئك0من

ومتنوعة،الانتفعارواسعةشكدونكانلتأنها1الا،ضئبئلالاولى

اشىتثمميرالنقرةوهذه.1()ْ.شي3ا!زريوزدهاغقرةفني!متفتضجكما

عبدفارسىابوأبطلحينمابقليلذلكبعداوام3913/صvvسنة

وهى،تونمننىالقبيلهذ.امنعديدةضرائبالضصضالعزيز

والمحالعطارينوسههـقوالخضروأتالماشيةطىالمبتباةائبالضرا

والا!واتالخردةوا(اقمثعةتعنىتد"بياض"كلمة)لملفحملبياضوا

فيالضر.ائباتعددان.ذلكوغيرافينالعزاواوالص!مابونالاخالسية

فيكذلكعديدةكمانتبانهاقؤياافتراضااذفتسضيجعلنا،الفترةهدْه

.المسلاطينمنألاقلواحداْعلىانواخصوصا،بتةالمط،الق!رون

.1(1)اتادللايرامماثلتجطهيريقوم.انالمنياسمب!أىراقدالحنصيين

96،31المصدرنفصذلكمثال1(

201الدولتينتاريخ:الززكثس01(

6/692البر:خكونابنْ(11
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هذهفيالمخدَغة.الضرائبعلىاطدلإلة((قَبالة"كلمةوتستعمل

م209لم!928لمعنةبالنمسبةمرةلاولالك!مةاولَرد.المجموعة

فىواالتبالاتالمظانمالثانياهيمابراالاغلبيألامير0جنما-اسحقط

كانث،"قباصةكلمةانعلىْدليلابا!ضرورةعذاوسيدس.)12(أراضيه

ارىعذاابنفعلهماحَل.ولعل.الايامتلكفىاتالقيرواافيصعت!ة

نا"علىعامةبصورةللدلالهلديهاكلوفةالكلمةااستعملانه0هو

اقاريخاْذلكمنسنةخمسينوبعد.الضرائبعبءمنخففابرأهيم

عنقجبىالقبالةوكافت.()13ا،قلعلىالملحعلىاصصالةفرضأعيد

أيامئيمراكثسَفيكانأنه)14(الادريمسيقول.هضلضةبضمائع

كانأصذي،اصجرأدذ!كفيبماامبضائعمعظمعىقالةالمرابطن

كماغيهماوكان)والفطائر،بباك!فه(زالواوما)مرأكثسمدينةأهل

.و.المظزلوالصابوت،(اسببومالحالهوكماأنذاكشحعبىاقباليبثو

وسوف.الخقبلينباعدامائحكمواجازواالقبالاتالموحدونابطلوقد

".3الالمَزاعنو:أنئضثانيةالتبالهموضوعذتناول

يعلق،التحديدوجهعلىالضرائبنوعالمقدسييذكراناودنون

صبرهَ-لمأنالقيروافياككاكيناصحاببهاابتلى/التياصضر:أئبعئى

ثسكدونربطهينبفىوهذا.)15(معطةالمصراثاسعواأنويقول

نقلامعدّوخلفهصبرةينىالذياسمأعيلبان)16(ْعذارىابنبرواببة

لبروايةوكذلك،يبعوكمابالقوة،صبَرةالىاالقيروأناسواف

.1/131المغربالبيان:عذأرىابن12(

OT)3/32الايانممالم:ناجيابن.

.96والاندلمى!المفرب،صنة:الادريبي14(

.225التقاسيماحسن:المتدسي15(

921لم1الممربالبياثةعذارىابن16ء(
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وكاْتويبعو.الفصيلوابادبمىبنلمهز3مجنآنفأرذالمذكر()17البكري:

كحاصمةدورهماصبرذتحققاتعلىمصممينكانواالمتماقبيناسحكام

ءللموتالمنيداتاتْقيرورفضوجهفى

لضارةا-.ج

ثسائعةتكانتأنهابدلاالتجارذعلى4الضريبةمناَخرنوعوثمة

ا-مااوالخفارةوهى"الببهاألائنارفىمجردعلىننقتصرالمصادرانمع

الخسميف/الحكمنظئجاحثىعه!ماهَيئوالخفارذ.الحراس!ة

لعلطةمالممبباليهماتمتدل!اصتيئالمناطةتفىتكثرفانهاإياوبالتا

خرذله!نتانهيبدوالذي0)18(قلحهابنهيفها.الدولة

قجيكانتوسحجلمالىةاودغتنتبينالقبمائلاتببقوك،شعخصية

بعضكانتلععكانااكثرجهةوني-إطريهتابتلكالمجتازيناللوازمْعلى

نقسهاختنعيءصل(ا!براندى!اصحابويسحمهم)وزناتةمزاشةقبائبل

لم:اككذتس!تهاجازات.الضريبةوهذه.وفالرسسجلماسحةبين

عثهمثيلدوجهممنضعظويفهم.*سلةأيةخزائنأصىتضمتكن

الاسمثبهذاجديرفىلدولةالاس!اسحيةالصناتأحدىانعدا!الضربببة

زماتالىحوقللابنالملاحظاتعذهوتنتعير.ايعاغرينتامبتوعيالا

.!ستقرذدولةفيهماتقملمومح!ان

والفتالارضضرائبد-

الرادمنهامةنمصلةتثمحكلكانتوغلاتهماالارضعلىاثالضر100
....-سا

المببانهذافيلاصعبوانه.نطعبياوفيردعنهاوالمعلومات.المحولة

والضرائبالثصعريعةب!تضىالضرائببنبنصبزحدوضعغببرهمن

52لمفربا:يالبكر(71

27الارضمورة:حوقلابن18(
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كفيرالى1إخراجوأبالزكاةنجبضلفيمااعلاهأشحيروقد.فطاقهاضارج

بمقتضىالضرائبادارةافيمخالفاتعنالمذكورةالحالاتمن

الثصعريعة.نطاثخارججدببةضرائبنرضبمثاقيوهي،اننححريعةْ

تلكعنبمالتحدثوذلك"الا!اتبقدرالصورفىاكمالا،ضايبقىولا

تماما./الثسريعهنطافخاربمكانتانهاالواضحمنالتيالضرائب

91سذةْش Vحباشعفسرا،غلبىالاولعبد!اللهقطعم812/ص

نإكما.)91(يصبلماوُأصابللقفيزدذانيرثمانيةوجعله

كانتأنهايقولولكنهكعثعمرالضريبةهذهالىبثسير)02(النويري

صاحبالىسجبابختهاعهدوانه،يحرتشوجكلعىدنانيرثمانيةبنسبة

يتناونونالذلهنالثلاثةالمؤلفيناقد!وهوة)21.(الإثيرابناما.الخراج

كلمةايهاستعمالةعمدعنولعله"يتجنبفانه،الموضوع0اهذا

عمثرثمانيةحددالت"عبدباتبالقولفقطويكتفي((العمثر"بمعنى

لمجفيانحةال!طَكثيرامتفماوتةالارقا!هذهات.فداتكلعلىثينارا

تحويلوهوالها!الاستحداثأولاانلاحظاثالدراسةلهذهبالنم!عبة

المنطفةعىنتدامحددمبلغالىالمحصولمنممينةنسبةمنالعف!ر

فيتطورانهأوجدببذضريبةيمثحكلهذأكاتاذافيماالثسكوثانيا

الواضحمنانالا5َتذمرالىالاستحداثهذاادىوقد.الصصرنظام

نقرأا*،هكظعثاتجعأ!كافيةكانتاص!ممكاتعىالاغالبةقبضةان

طعاماالعثحرالئافيابراهيمأختسنةوتصسعينباشتينذ؟كبعد.؟نه

قلوبوالحنمالةالعامةلارضاءبهاقا!اخرىتنازلاتضمقوذلك

)22(.الثححيعياللهعبدلابيالمتزايدةالقوةوجهفيالخاصة

.1/5!المفربالبيان:عذارى)بن(11

وجه.33ا،ربنهاية:النويري03(

2)y32/6ْالكامل:ا،ثيرابن

1/131المنربالببن:محذارىابن23(
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تلكسميتبحثعاديغيسرالاغماشبةجانبهناللينهذ!وكان

سمعة،شهم.القليلباسقثناء،للاغالبةوكان."الصلسنه"المسن!ة0

وقد.اشفاطص.للداغيتوياعوذالاهالىsتفمروكان،كجأئرينسيئة

الداستظبجنماصثمايرويالذياعري!بنصاعلا..إلىاشرنا

هنإنهاادعوابمالالجباةاتاهافقد.)23(وطئفةبِلْزِمةطينتيعلى

.انينبنيالعاث!رانجنني،نفد؟اكانلانهتبونهنرنضالعن!رر

فسأل،الجزيةمنهاناتالوا"عين))ذهبيبنقدأتوهثم.جوبايكون

الجزيةنمبضهتحمبالذيالوفتافىذلكيكونان.يمكنكيف

الذ!"باصرفافهإباتهالجابيفماجابه،بالفضةإي،با!رإهم

رفضسهبيالخزاجاتوهو.لما.بقولهالطا"عىفدافتانع.،عمرياخذهكان

."أموالهمشالمسلمين1علىخراجلا"تائلااطه0علىبردهوأمر

اضاإهرااقل6يكونولمانْائظطمييناذ،بالطبع.دعايةمجرداهذاانا

الاضظمتثببرالمفقرة:انألا،ائبالضزادافحكاهلاثقالعنالاغالمبة1من

سسنواتعشرفبعد.ضعالاكانانذيالاستهي.أءنوععلىخللانها

والذيذكيرهسبقالذيالتضميطالملهعببباحثظنةالداعيدخول

التنصيل.منبمزيدالانسنتظوله

إقشسيط8"كلمةترد.)24ْ(اعلاهةجزثياا!لنصوصذكروردلقد

معلوماتعنضملاترينةنى،المصاثرنيمرإتعدةلضريبةكاسم

ابنلمعريبأوردهاإقىلالك3هياالهاهةايالتهالروا"إنالا،تذكر

لماصاثلةوهى،المَقسيطوتوظيفعمرانمممرابىعن)25(ارىعذإ

Nلم1المصدرنشى23( I.

.08صانظر24(

.1/173المنرمىالبيان:.عذارىابن25(
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.التضييع.ش)27(عريمبووواية،ا!م!ط.ممى)26(الضشييره

/الضنيعندو!المقمطعفل!رىأبنعندالتشعيط"نضكشصوما

شضااللهعبيديمين،الحالتين!يتاوش.الضيءضسسا

و،الواتح،اشجفراننمىصضتتتانالكلشانوأ،الضويبها،لتتم!يط"

تتمس!يط،"ل!ةتحوينابصهولةتكونانإيحن،ضط"!يمةان

الموظفعمليماتفان،حالةكلوش.اثعكص.اوْالناسخايدعلى

الضريبة((تقميط)1يضياخهيبدوالذيالضريبة1بتوظيفتتناعى

وهذا.منهالمطلوببالمبلغالساكنااوالمالكوأبلاغأرضكلعلى

وتمصعمى،توزيما،الحالاتفياأحدىض!مىأض"ىعمئيةشسبقهالتوطف

!محعنعبأرةكاشاباثهاالتشنويحن،تصيلاإخرىحالة'

عليها.الضربببة1تقديراصمنتتييمهاتمعميتهيمكنمالتتريرالارض

دنعهسبقمالاعلىالمتوسطكانالمفروضالمبلغانارىذاابناويتول

تخمينى(بمانهينكرلاالذي1)التفسيرهذاكمانا0ادْ.واو.أدنساهشْالماثعور

ضحتى.الماليةالاساليب1فيجباتتدمايمث!لنمانه،صحيحاللنصوص

عماغامضحهنحرةسوْىالمركزيةأالحكومةلدىيكنلم،التاريخهذا

ال!وْلاي!اتصمممبطاتنركوقد.ائبانضراحملىعلىضراتهنلارأضيها

وتولجهاالضرأئبادافصهنالالاصامنشسقطيمهها.افتزإعأهر

مقصاأسدضتقديرالمممتحيل0منجعلعثو(ائينظموهو-للضافة

اصبحفقدالان0أصا.معينصلغعئىللص!ولإضريبة11نسبةتحديدأو

ناويمكنها،الاراضىمناالبلادلموااردو!قايقكماولص!حالمحولةلداى

وتعرف،ثابتاداببرا1علىالحصرلامنهمقولةبصورةضأكدةتكون

علىظحصولالضريبةش!عبةضاحدائه0عليهاالذىِا.التفييربالضبط

انيتهما.صزامو.أزنةلهأيتعممنىوبذلمك،المخلىفيمعينتشببر

174أفرييةملطءطبقات:الضلأ26(

.181لم1المضر-البيان:عذارىابن27(
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ناادْ،.اقمحعاطعلىأحبإتاإالتقسيطدفحبالامكانكانانه1وبيدو

،الضياعاهلعلينرض((التضيايعاسصمفرم"عنيتصثعريبا

،ا17!/ء503سعنةنيهذاكان.التتسببطابضايامنانهوزعمو.ا

البضاينالأبلقينبسنالمنصررتركم299هـ/382سنةوش

تبمدولا.التقسيط1بقاياهذهكانتاذاممايذكرولا،)28(،عايا؟

إنهاالمضملومن،علمذاحدعلى،خر2موضعفى"الدَضييخ0))كلمة

."ضيعة"بكلمهتتصل

تضيةذلكعلىفيدلبماهظايكونانالمحنمنكانالتضييغاناما1

للتاضي.ككاتباغاهثانيةْذكرهيردالذيزيادبناصدبناحمد

عمرهض2ن!يامتضاذالفاقةإالىا.الحالبهتدنّىثراءمركزنمن

وقند.)!2(((فانكث!ف.الضياع/اهلاعلىالحادثةاالسلطانبمغارم"

المظرمهذهذانولذلك،م039لمء0318سن!ةشهذْااحمد1تونى

عريلب.عندالتضييعهيبالتأكببتكونانببنبغي

،ارضضري!بةهوالمغربية01!مادرعنهلت!حدثالذي1التقسيطإن

ناكما.الضياعتوزيعوعن،الارضتعديلغنتتصثنالنصوص

الوثيتة.الصلةإنالا،03()الشرقيةاالمصادر0نراايضامعرونةالكلمة

.إلوضوحاهذابمثلمصزةليستالمصاثر1هذهفيبالارض

المصساث!رة-!

تمارصكانتماكثيرا(الفعليةالمححادرةبانالذهنإلىتجباثرقد

الضيكونماكثيرا(نظمةظلني.الدولةلمول!ردمنيدةاضانةوتثسكل

2)A341لم1المنرليالبيان:عذارىأبن.

.168افريتيةهلحاءطبظتا:الخثسني92(

3؟91لمصنة2،الاسيويةالملكيةالجصعيةمجلة،,(Amedroz)امدروزانظر03(

الضرانمينظامعن(Lokkegaard)لوكجاردكقمابكذلكانظر.بعدهاوما828

.127ص،الاسص
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منققماذونماللثسخصيهيكونماكئيزاوحيث،التوةبجانبفيها

يردلاالافرادالأصرابمصادرةالخاص!1القضايا1فانوفيْالواقع.اعتبار

.وتعتبر.المالبيتعلىيذكرأثرألهاكانانهيبدوولا،ذادرااْلاذكرهاْ

المؤمنعبدعهدفيالموحد!ونبهاقامالتىلملمصادراثخر7نوعمن

فيالمنصورحفيدهبهقاموما،3()أتونمسفىالناسىاللاموا

يا!مننبناللهعبدانجهاقاماتْالتيالمصطثراوكذلك،)32(ْقفصة

ياصان،)33(عذ.ارىابنيذكركما،عادتهمنكانالذيإالمرابطى

علىللحدذ.اتهالوقتفيويخضعه،لطريقتهجديدمنتسبكلمالثلث

وسوءالضيينةبدافحاختلاق1وكانهيبدو:الاضرالقولان،ال!0الزنا

النية.

على:.ْ،المصسادرةبابلَحاتدرجان،ببضملماعئى،يفبفيكما

يوسفاصرضعهاالتيالخرببضهاوالفرضة،منفردحشاانهااساسى

منهالهأضمعوام"7101/كل464سنةفىالايهودعلىتماشنينبن

.)34("عثصمريدينارالفمائة"

فييرد،اعلاهالتفصيلْمنبشبىءبحنتالتبىا؟ضرائبعنوفضلا

لمبانهالقولعد.ا،كنههاتجديددوناخرىائبضرافكرا!م!ادر

ذكرمع،باسمائهاتائمةللبحثاتمامااهناونورد.لالث!ريعةتفدْطَ

.)35(فيهاوردتالتيااجعالمرأ

.025السندسيةالحلل:الاندلسيالوزير.1111/.الكامل:الاثيرابن31(

.6/391العبر:ظدونابن32(

.52بالمرابطينالخاصالقسملم4المفربالبيان:عذارىابن33(

الطل:الاسممجهولمؤلف.57بالمرابطينالخاص4/التسمالمصدرنفسى34(

.14الموشية

نجاصمضريبةصتليةلجزيرة!عصهالذيالبابنهايةشحوتلابنيذجمرأ35(

انظر.كاقلورية)هلعلىم!نةكلالواجبةوالهدية":يتولاذ"الهدلِة"

.(المعر--NYIصjتاريخبدونابيروت.طالارضصورةةحوقلابن
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اسص
ضرإنبو.صعهاضريبة

هماونوجمهامعوفة

وظائفوجعهاوظيفة،وظيف

،lازملو

علز!

وزائعوجممطوزيحة

مفارمواصعهاهفرم

تو"أنين

مجابيوجعيامصي

ثسرط!ة

فريضة،فرض!ة

.2

61حوقافي J

86صق!ابن،14ْالمقعبسي

!لقرطالىروض.،95صقئ،ابن

!ا.4إلا!رس!ى،85

58المرطاسنةروض

86صتل.أبن

موصيةرسيةرسائلهبوعة

173

166ألمقعمة،ظ!ونابن

ه!وعة،97القرطاصروض

.21صهوحلاهِةرمس!ةرمسائل

فالب،القرطاسىروض)شفرد

..،مضنيةمفارم"

99حوقلابن
201اسزركشمي1

.201إصرْركشى

البيأنا216المقدمة0،ظرنأبنا

الخاصاالقسم/4المفرب

الطل230صابطينبالمرا

!ا.4فصعية41
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بحlالرالضلى

وصرفهاالضرائيبجلباية

ايرأدعن،المصالربهتمسمحمابق!ر،وْافيةصورةاعلا.هق!نا

صرنه.وطرقالايرادإهذ.اجايةطرف/1؟نوسنستمرض،أسولة

المرءوتكنماءحد.الىوفببرةالمادة،افانبالجبايةيختصفيمااما

بشانوأما،الفترادتنبعضبالشمبةالاقل1على،لهاوصفأعطاءمن

صمدمة.تكونقكادالمادةنانالصرف

أ-الحاية

هاتينصععيماععي!ههعيتولىهوظفالدولى1صيعلد!ىكانإنهجو

المحالم،واض!ح!ةإلامرب!ادىءشبمالتأكيدتكنظمواجاتهاما.المطيتين

لهصححماليجهازوجودعلىدلائلىالموحينايام1تبلثمةولي!معى

نهوعاهةبالقابالموظفهذْاالىويثسار.بهالخاصالمم!يزاكي!انه
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،)1(ل!فريقيةانديواصبماحبباسمال!عباشينالموالإةزمنيعرف

باسمفقطاو)2(الخراجانلحيواصعاحبباسمالاغالبةزمنويمرف

صاحبباسمالناطصيناعهدنىيعرفوكان،)3(الخراجْصاحمب

كانزيريبنراعهدوفي،)5(اج.ةالخراكاتباوا)4(المغرب0انلمحيوا

.)6(االقيروانحْراجصاصباشمببعبر!

ناالا،لزمانهامعاصرةتكنلمالإسماء1هذهبعضانالمضملومن

ماعلىقطثمةتكنلمءانهعلىيعلالعاهةالالتابهذهصلامستعمال

الادأرسةانعلىالخوفرة1أ،صاثروخل.تحديدااكثرالقاب،ببحثمل

ضمنكافتانهاابدلاالثىالمالببةبالفسؤونمضصموظفلعييهمهيكنلمبم

خصب.الرستصينلدىوكان.الوزيرأوالكاتبلعمل،العابمالنطاف

للضيانه،رئيمىأبطينالمراصدىكاناإنهبدولا.)7(المال1تماصاص

هذاشعينلمنااسطءعناوالتبهعناوعنهمملوهاتثمةليدسانهإاالا

)8(إلاثسفالص!اجاباسمالموحدينزمننييعرفوكان.المنصب

الموحدين0لمجماثناءمانوعمااضأخرافيظهرالاضفال1صا!لقياها

وعلى،)9(الاندلصمنا!وهتدببهونو!لمما،استصلثوهانهمبربجو

قرونااستممللصماانريتيةالى1ايدظواالذينهمنانهم،حالكل

+09انرمِقيةعلطءطشات:العربابو1(

.\/+\المحربابيانةعذارىابن2(

.233الكا!ك:الاثيرابن3(

.69إلارضصورة:صتلابن4(

.24ولالمبر:ظدونابن5(

.1/245المغربالبيانعذارىابن6(

.18الرم!تمدِينالائمةطريخ:الصنيرابن7(

)A145المقلمة:.ظعون)بن.

-202لم1الطيمينلحةالمعرئأنظر9(
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يعرفكانالموحديالخمالصاحببان1()0لخ!ونابنويذكر.ْبعدهم

توبهمن،افياقفصببنامنمزيدايورفىلاونكنه،الاشمغالبصاجا

اعتاببذلكويشثي)الموحدببنمنببونانما0المثصبصاحبا!

ابنويقولى.الولاياتباستناءوربما(للمؤحعيبئالإصليينايزعماء

ائلى،الاوالموحدينالكتَّالبه/اءالوزراان)11(أخرى1صفحةفيظدون

.الحمابفيا!نظرلهمكان،الكومى"السلاموعبدعطيهكابن

موحديظيفةلاولكانفقد.صحعهذاانويب!و.المالية1الانصمفالوأ

ذلكفوقوظفائهالمؤمنعبدبنيولصفكئابوينقم!م،وكتاَبوزراء

اتخذواا.الممحلاطببنهسؤلاءانكما،الجيثسوكتبةالافث!حاءكتبةألى

باصفححؤونمختصكاتبلهكانأنهصرأحةْيذكرخلببفةوأول.حجابا

أحدفبىارىعذاابنويقول.المنصوريوسفابو0ْهوالمالية

و"الاخر،للمجابيأحدهما،كاتبان!لمنصوركان.انه)12(المواضع

ببووجانبنزيدأباانألىيتنمير)13(آخرموضعوفبى،الجينسلزمام

ضمنزيدابااذكرقدذإكقبلوكانة"بأث!منالنا))اليهعهدقد

قليلا،مختلفةالاسسماءمنلقائمةالمراكثسيذكرغنوفضلا.الوزراء

منمزيددون،واف!ئنحاءبخيثس.الىهوبتقم!يمهفقطيكتفيفافه

اصحاب1بأسعماءفائصةيورد،151(عذارىابنان.)14!،التحدببد

سمنةمنحكم)ا!رتنحببداحكمقبلوالكتبةاءالوزرإعنمتميزةالاثسظل

هئأككانولعله.(م/01242!064د!نة.ألىم1232/!063

!ليفماصديهثيسعذارىاثبئان1،،ذنكقبلالماقبهدْاحملمن

.لمذكوراموضمهفي)ذظر(01

.143المقدمة:ظدوتابن11(

.141بالموحدفيالخاص!لمالقس!3المغربألبيانةعذ)رى)بن12(

902صالمصدرنفمس13(

.263المعجب:الر)كثس14(

،282بالموحدينالخاص3/القسمالمفربالبيانعذارىابن15(
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لااذ"حينضبىالمعتصم1إى،ا.الناصرمقالاربعة1الخلناءصظنىعن

دْ!رفلاالمراكنصحيرو.ايةاما.كتَّاباوهـكأاءالاالمأءشتا!ىببنلعب

كتبةلهكانالذي0،المستفصرغيرالدلاطببنمنلايلموظفينفيهما

الإشعفال0اصحابالىأخرىأشارات1وثمة.الانثع!اءوكنبةالجيشى

شعنةإياحوأالىتعود-اَخرينكتَابجانبمنعرضاتأقيوهي-

625./(16 ! 1TVA)،ص575د!نةأيىحوالىو/V11°17(.م(

امراءخر1،العزابنأسمرالمؤمنعبدبنْيوسفانظدون/ابنيتول

وأذا."سلابمدينةالاشحفال1علىاستعملهوا"قفصحةفيالرندبني

إلاثسفالصاحبمنصباناذنتعنيفانهاهذهظدونابنعبارةقلطت

منكةوالموضوع"يوسفعهدنىالوجبىدحيزالىفعلاظهرتد

قولهيمكنماوكل6قطعيادحضاذلكدحضببتعذربحيثالفموض

كان،المنصور1انالىتثحير،علاتهماعلى،الاخرىالمصادر1انفو

خلدونلابنالاخيرةألانسارةوهذه.اشفالصاحبأتخذْسلطاناول

ضمذاشعنيانهماحيثهناعلاهاقتبم!متلهأخرى0بان!عارةش!بيهة

هثاانأ!ببناويخيل.ا،قاليممدنتباا،شغال.اصحابوجودامكانية

الاقاليم،فياثسظلاصحاب1.عنإخرى!امثلةضاكفليمس.تم!اما!أ

الوزراءاضمناخرىمو.أضحفيدإنمااسمهيردالاث!حفالنصاحب

الحفصببة.لالدولةفى،كانوتد،.أندولةموظفيكباروهم،و.الكقئاب

موظناتطيكنولم،له!راالماكمهواتخذ،أنةللخزااوزيرا،بالتاكيد

لوظيضةعينالعزابنانالا1طدونابنيعنىاناي!نولا.)18(مطيا

ضصعرفا.عينولعله،سلاضهاهالية

الىهذأأفالاثع!راضصبأدظوأالذين1همالموحعين1انكذلكويبدو

.172الدرايةعن!وان:النبرينى16(

.1663الحبر:ظدونبئا17(

بمدهاااوم2/56،الحفصيينحكمتضبالمبنرق:(Brunschvi)9برونثعفيج18(
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يب!وولفلك.)91(ضشرفونترطبةشللاصيينكانفتد.المنرمببلاد

الجانبهذاا!تواليعلىورثوداالمرإبطينواالطوأنفطوك.انالمضكلص

ورفىضسرفاولىفان،اهرسيكنوههط.الامويالاداريالجهازص

الخارابن0وهوألا،المرابطينحكمنهايةضكانْالممربشذكر.

عليهاالمؤمنعبدةاشيلاءقيفاصبشسرفيعرفالذيالحافي

يبدوكماوبقي،للموحينانحازقدك!انلظانهال!01)02(!ان!مرة

بعدفيماح!هالذيانخقبمنحهيكونفقد،انقطاع0دونضصمبهفى

المذكورينا،خرينالمثصعرفين1جميحفان،ايةحال1وعلى.انهلإواسابقا

هدنمنكثيرنيضعرنينوجودعلىجلم!اوثمة.الموخعينمنهم

)فيالمؤمنع!دبنيوسفزمنمن،الذكرالاَنفالجياني$عد،ألاقاليم

لحكمالاخرة1اتالسنواحتى(م1177/كل573سنةفىصعمطماسة

41265سمنةفيمرإكشفى)الموحدين / ! Ykبينوص.)21((م

وت!ازاومكنياد!ىوناسىتل!سان:نييهاذكرهميردالتىالاماكن

التي'لانريقايةالمثسرنيناحدعذأرىابنوينم!ب.)22(وبجاية

طنفيالمشرفينونجد.)23(القيروأناوبمَونستفم!يرهايحمل

حكمفخلال،الضعفمنفمعيدةمرحلة11!ولةتصلاناالىالاقاليم

.)24(اكضمرفىافالاثسردأرتظهرالرثح!يد

بالمكوسضصنةكانتأنهايب!وفانهالمثصرفاجباتلبميتعلقفيمااما

.3/04'الامحلاميةامبانياتاريخ:بروفنسال-ليني91(

مجهوئأمرلف.65الموحدينتاريخعنتنثرلموثانق:بروننسال-ليني02(

.111الموفيةالحلل:الاسم

.112بالموحدينالخاص3/التسمالمفربالبيان:عذارىابن21(

.147،131المصرنضى22(

.128المصدرنفص23(

.312،316المصدرففمى24(
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ذلكيذكرولا.المدنالىالموردةالبضائععلىالمفروضة1الربسومااو

من!صبيتنعاولعرببىص!درأي،نعلمفيما،ضمناحتىاواحةصرا

يمكنأستنتاجادقوا،الموحدين1حكمنهايهحتىالمغربفيالمثسرف

)25!برونشفيجاناالا01ماليةكانتالمشرفوأجباتانهوالب!قخلاصه

وشينهي-،لممكوسمديراكانالحنصيالمتنمرفنجانبجلاءيبين

الحدببثالاسبافيا!نمرفانكما،ذلكيفهـل)26(بروغفنممالى

t.)ءأ almojariجمركيا.موظفماكان

كانانهمع،المالية1للعععلطاتوكيلاتعنيمااكثيرا((عامل"كلمةانا

منجماعةالى)27(عذارىابنويشمير.كذلكاخرىاجباتواله

إلذهبي،المال!فىوخازنممث!رف:بينهمومن،كعماكْالإفسخ!اص

ففمسفان،اخوىناحببهومنْ.المدينةوصاحب،الطعامعلىوخازن

كلمةوكأن،عاملهاهودابنمكنا**وامئنعرفعاصمابنتذكرالفقرة

وهذه-بالخازفببنببتعلقفيمااما.تمامامحددافمعيئاقعني"عامل"

نجبايةالبىاالتو1علىخ!ازنينيكونانفقد-اليهماالبىحيدةالاشعارةهى

عنالمفربلبلادبالنسبةمعلوماتتتوفرولا+الحبوباوجبايةالمال

بالنابةتوفرهااليتية0أئبالض!راابجباي!ةالتصرفوسائل

.)28(للاتدلس

ومرسعىوأجد.ابيةلسرتبالندم!بة،غريبجازماقولاحوقلابنويورد

وادْا.)92(المصعلاة0صاحبهوالضرائبجاببىانببقولاذ،الخرز

مزجعلىتدلفانها،للكلمةالصحجة0االقراءةهى((ل!لصلاة"!اذت

.68-67لم2،الحنصيينحكمتحتالمفربثمرف:(Brunschvi)9برونثسفيج25(

.مذكورةغيرالمراجع-لم.37،الاسلاميةاسبانياتاريخ:بروننسال-ليش26(

:131بالموحدينالخماص3/التسمالمغربالبيان:عذارىابن27(

.3/37،الاسلاميةاسبانياتاريخ:بربفنسال-ليفي28(

.7،75!،68الأرضصؤرة:حوملابن92(
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ادْ،صحيحاذلكيكون"انفيحئمل،*سكومحْ.صلاعمالحقاغريب

صاصاصورةعلىغالبأيردوهو،م!ورفتقبالصسلاةصاجاان

جيمع(،ضلات"انهاعلىانكلمةاقراءةْالممكنومن.و.الخطبةالصلاة

ماثمةوليسى-"امببة.الزدفعة"معنىللكلمةببفصببانو،"صلةلا

للكلمةالذفيالمعنى1وهو،((اخياريةدفعة"عنفضلا-ذصكيثبت

الاواغموضعا"-ويزيدهاالصحي!ةالتهجئةعلىيعّمىومما.دادة

صلاتها""-حالةكاىفيالكمةااَخرفيضطعاضافة-قاطعةلكانت

الدولفيمجزياائماداكانال!ولةخىمهفىساممنصبشغلإن

11هذويفطبق.لالدمننغيرهافىألحالهوكما،الاهحملامبما

علاقعلىالاختلامىانفينسكولا،المالية1المثاصب0علىبالخص!ص

نافلضولابيةإجداعاملعنقلصابنويتحدث.متفئنصياكانالصمعوا

والواردةالصادرةأفلالتواعلىلو"ازم!للمصحلطاتيقبضهماوراءمنله"

ألانتشارألسعواكمانالامرهذاان11كثالمؤ1ومن،)03("دانالمعوبلادمن

كانتأمدشثة01ظنهومهيكدسمهاكاناتصنىإطائلةااتإثروا11اناالا.جدا

صى.

يب!و،حال،ايةعلنى،الاموية1الانثللىوفي،للمصادرةعرض!ةفىائما

كانلثروةايةمنجزءب!حادرةالاصريقومأناكلوفمنك!انانه

.حولهاضتثمبحئثاضمخامةامن،!نماماصحعنمحرببةبصمورة،يراها

بآخر،موظفاسطبدالنحدالاخص1علىيحدثاه!أوكان.الثسبهات

يديعلىللاسمتجوابعرضةعادةالموظفْالممعمتبدل0يكونذافياذوا

منتظمجهازدولةاببةفيثمةكاناذامافببهالمشكوك0منولعل.ظفه

تحونقدللسلطان"النضعلبفيههذهْالسلطهانإلا.ا،الصساباتالم!اجعة

المسلطانبانويذكر.أئبالضراجباةجفعكبحع!!اماحدالىعملت

ابنويصف"لموظفيهبالمرضاديقفكانضلاالموحدييوسعف

.67المحدرنضى03(

95ء\

http://www.al-maktabeh.com



سنةفاسىفسِييولصفالمصحلطانبهقام"تطيببرأ")31(عذ!ارى

.م1184لمص!57

،المفرب1لثرقبالنيسبتألاولىالثلاثةالقرونأوالقرنينو!لى

ضاصبببثعغون،ائفصارىصخصيرصا،ذه!نعناخبارترد

،الضرورةعلىاصحلا1تقومكانتالظاهرةهذهن01فيث!حكوْلا.مالية

ممااكثرخالاتثعة3،فتانها،ؤكىوعن.ايفترقفياحالاكانكما

لااللَيالهعلومات1!ممىنزتحهمانإذ،الاخبارصونوفيكره

ديوانعرضألاغئبي.احمدبنفانجراهيمِ.اجببههروفةيدستدصميضشنها

منانينصراسرامينالمحز1بنلتصبموكان)32(فْصرانيعلىالخر:اج

نصارىوجودن11نيثسكلاأنه1بللا.)33(كليربنفوذحظيالمث!عرق

كلمةعلىنعثرلااففاالا،ثسببوعااكثرامرأكانثانويةضاصمافي

المغربهفىاما،لافريقيةا.بالنصعبةهذإ.الاخب!ارفىعنهمؤاحدة

يكنظم.الادارةإلىقطيتفلقلو!إمالذميينبانيبدوفانهالاقصى

استخدامبحاليثسبهماثمة،احدعلىننخفىلاولاسحباب،بالتأكيد

الاندلدس.نىو.اسحعنطافعلىالممستعربين

استخدامْاجافبمصلحتهممنانالحكمام1منكثيراعفثبروقد،هذ!

ذلكفيالسببانويبدو.لهمضرانبكجباةعبيدحتىاوموالىاو

مننقلها.لافضلمن"انببرىكان.البفيضالضر.ائبابتزْأزعملانهو

ايديالىالعصبيةمننوعالضرانببدانعيربطهمالذيناولئكايدي

إلا!يةالدوافعاحدهووهذ.ا.المنافسة1عصعبيتهمتربطهماناسى

.131بالمو!ينالخاص3/المَسمالمفربالبيان:عذارىابن31(

.1/122المغربالبيانعذارىبئا32(

.946السندسيةالحللى:الاندلمىالوزير33(
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وانخراسانيينوالاتركوالمماليكالعبيدهنخلاضحرسىلقثكيل

...الخو.الفصرإكمسه

فيالقببروانعمالةقويخأالاقلعلىفتَيَانالمعحببسانلهلغبيدوكان

ضصبهمناحدهماعزلانغبعدةإوكالعا.)34(م26!لمص314.سنة

نإإذ"صضلبيين"كاناالفتيينانالمضملومن..اهرالهعلىقبض

..القا3اوالد!سيفوظائفمنايفىنتابلهملاالمواليأوالم!عودالعبيد

افريضاةiثعمماالىالنصارىالمرتزقهادخلمناولالمرابطونوكان

لمةبصقليةالو!يتة-صلتهممنبالرغم،الظ!ونوافالإغالبه

وابن.مفصمبأي01فىأحرارااوروبيببننصارىْقطبمحمقضموا

المر،ابطين،1الى1الممحشحدثالعملهذألنسبةالمصدره!)35(عذارْى

-قرننصفمنباكثرقبلهكتباوقد-ظكانابن.واالاثيرةابن"انهج

وكان،عسكريةمهامهموكانت.(ادناهانظرإبوجودهمطمعلىكمانا

لجباةالخنراءتزويدالقولألادفمنإعلإو،الضرائبج!ايةبينهامن

إلمجاورةالريفيةؤالجهاتاْلمدنفيبانها.لافتراضاويمكن.ا!رائب

تصلالضرائمبهكانخا،وفعالةدأئمةبصؤرةمفظمةلادارةالخاضعة

فياما.القوةمنمزيداهـحانجة.لأظهارودونتمنعكبببردونبانتظام

وخصوصا،ضعيفةالمركزيةالمب!إطهكافتحيدثا،الفائيةالجهات

العكمعىعنْىالوضعكاوفقد،.الرحلالقبائلاتجتازهاالمَياالمناطقافى

بحطةالسنطانبعثاذاالا1إضرإئعبمااجبايةليتممعنىيكنولم.ذلكمن

ائبالضراهذهمنألاببرادأنالطبببعىاوهن+بالقوةْدتحصيلهامممعلحة

دفعمناتخصتماقبيلةانيحدثكانماوكلنرا،منتظمغيركات

بعدهم،منوالموحدون،نالمرابطووكان-اتالدمعنوامنلعددالمضرائب

.191لأ9المفربالبيات؟.مذارىابن34(

حرفيانتلها.201صبالمرابطينالخاص4/التممالمغربالبيان:عذارىابن35(

.96ص(الموثسيةالطلاصاصتقريبا
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غريبةيةحكاظكانابنويروي..الحملاتهذهنيامنصارىلمجعمتعطون

جالفىلمذهبهيداعوتومرلتبنالمهديكانحيثما.)36(ذلكعن

البربربعضإلىيوماتذايتحتثكان،امامابهنوديانقبلالاطسى

3بائهم،والو/انزرقااشقراأولادالمقومبمض"فراأىالجبتببةالمناطقمن

ندألزمهم،يجيبوهفلم،ذلكس!ببعنفسأ-هم،والكحلالم!عمرة

سنةكلوفى،خراجعليناولهالملكرعيةمننحن:01فقالوبالاج!ابة

بمنويخلونعنهاوي!رجوننابيونثنافىيلْزلونالينامماليكهتصعدْ

علىقدرةنناوما،اثصفةهذهعلىالاولادفتأتبى،النساءمنفيها

فانهأ،ثيرابناما،!المماليكظكانابنوببدعوهم."..هعناذلكدفع

ناالا.والرومالفرنجالممالبك1يدعوهم)37(الحكايةلنفسىروايتحهني

ومع،اوروبيونهمممائيكالمس!شنفهؤلاء.خطأهذاانالمرجحمن

كمانوااذ،الاقصىالمغربفي((صقالبة"ذقابلاننتوقعن01علين!ان

نجدنكادلاالواقعفيالا-انه،وافريقيةالاندلسفىبكثرةيوجد!ن

طفر.ايدعىشحخصماانهع)،الفترةهذهفىخصوصا،لهماثرا!ي

عليهاالحتولىحينماابطببنالمراقبلمنفاسىعلىألياواكان

الذببنالاحرارا!نصارىفاناخرىناحيةومن.)38((المبىحدون

فيأخبارهممتوفرذبعدهمجاءومنالمرابطون1الوقتهذافىأشمتصخدمهم

واالاثيرابنببالببخطرلمانهفيتنحكولا.(ادناهإفظر)ألمصادر

يمكنلاالملامية1دوكةمبلمنالمد-تخدمينا،وروبيينانظكانابن

.علبيداال!المجونون01

للضرائبك!اةالمرب

للضرأئب.كجباةالطريقةابنفسالعرب0استعملو!.الموحدينولعل

5/51الاعيانوفيات:خلكان)بن+(

.304لم01الكامل:الاثيرابن37(

565الموحدينتاريخعنتنثرلموثائق:بروفنمال-لميش38(
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المهلطالطذلكإلحنصيينمنيكونوتد.ياضحةنصوصتتوفرولا

طإنالمحتاضعع0انابعذ.انهيقولاذ)93(!وقابنءيذكرهالذي

جبايةقونبيافأنهقا،الهلاتيظاثبجقبيلةمن،و،الضحاكعياضا

عبدانالاْ.(ألللحلطالقوجبايتهم"افريقيةمنناحيتهمافىالضرائبه

المفربأذىالعربابقرحيلالخاصةيلخطرةا!مسياسةأبدانفسهالمؤمن

1153سنةسطيفلوقعةكنتيجةالاقصى / ! 5 tA.وهذه،لأ().م

(،المخزنقبنائلْ))نظامبقامافتهتطويلةفترةاستمرتالنى1انعملية

منانْأفي01الحديثهالازمنةحتىاستص.الذي"gulch.الجينس"و

الىالربيةقبائلهم!إىالتامةالسيطرةلهم!انتالموحديناناضعالوإ

امتببازالتظمنحهماالى1حاجةفيتعدولمالضصمنهافيالدولة1فت11ان

أكتسابأو،باخرىصاعةضربالىاو،القبيلااهذامنخاصة

.ألاقطاعات1منعاوالمصاهرةطريقعبنودها

فيا!ضرإئبلجبايةإل!حنويةاالحملات1ذكرمحددةاتبعباراويرد

أفويقب!"علىال!عامل))م!دابىإبنفيولسفا.)41(زيريبنيعهد

ويأ!تألاءهـالويجيأفربفية3هورعئىنخيدهـرسمنةفيْكلي!كأجكات

الوسيلةكانتكهذهصمملحهحملاتإنفىنئ!كولا.بلدكلمنالهدايا

حتى،الإز!مت"اقدممنذالريفيةالمناطقمنإضرائب11لجبايةالنححائعة

متأخرذنمتراتمنمصادرفىالاتتوفرلاعنهااذقيقهالمطومات1ن13مع

كثيرأه

المجصولتقديرطريقةالمغرب1فيكانأفهعلىدليلمنث!مةوليدس

.6/24العبرنجيدوثبئا93(

الحاديةالرسالة.موحديةرلعمببةرسائلمجهوعةانظو:بروفنسال-ليفي04(

.العثرونو

-1/245المضربالبيان:عذ)رىاث41(
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يعرئونهوظنينقبلهنائبالضرالاغراضححمادهتبلم!اتبماعلى

الفش.دونانحيلولةيب!وفيما.دْنكمنالمقصدوا،0421(.اص.بالخزَا

ومن،المرابطينعهدشالاندلمسفيهبرونةكانت.الظريقةهذهانالا

.المفربعدوةالىاانتقلتقدتكونانالم!حهلن

jماطتؤ

كاد،حوقلابنتالهماثصدقانالثاكاناذا،امالالتزإنظامل!لط

)43(يقولفهو.الفماطميينايامالمغرب0بلادفيمع!-وفغيريكونان

غيرمنبالاهانةيعملكاناللهعليبدالاايامثىالضرباصيع"ان
!مط

."غيرهاضمانالمفرببجميعوليمس،ْبرقةتقبلتْحتىضمان

المفربجيابتدكانثسخصعنالصادرةالعبارةاهذهتص!ديقويمكن

الذي!فعقدمترادفانإفظانالضمان0والقبالةوا.ي!دناهالىاتصماه0من

قبولهإومعينامبلفايدفعبانضمانهفهو،الدولة1معالملتزممهيبر

كماناذا،حوقلىابن0وببقصد.)44(بإلدضحالالتزام-"قبالة"ْ-

الفير:الصزائبجايةطريقة.بينيقابلان،صحيحااطنص.تنطعيرنما

موظفصضبموجبهاكانوالتبىعليهاالاغمادي!نلاوالتىا!ظمة

اكلونةبالطريقةالدظصايةْعلى("أمين"كمهجاتهناومن)

التى،خطرةاذهاولوالمنتظمة1،إطريقة11تلكوبينللدولةيدفعهثم-

(الصادةفيمقدمايدفح)ضطوعمبلغصابلفيالدض.فببهاببباع

راضيةاندولةوكانت.اسلَطاعتهابقدرفندءليعوضيدهظلقلطتزم

علىاالحصضولضمابلفىلَحصيهالممكنالدخلمنبجزءبانْتضحي

جايته.ضعماكلمنوالتطص،نتدةامصدصلغ

.6-5والحسبةالقضاءفقرسالة:عبدونابن42(

.79الارضصورة:حوقلى)بن43(

.؟النصل..الاسلاسالضراثبنظا!:(Lokkegaard)لوكجاردانظر44(
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الاصلفيكاشا)45(بالتبَانةالصروفة؟لضرائبانفواثسكولا

ثصةفليسالخأخرةللازضةبالنمبةLi،ا!شةكضرأئبتلكهى

5نباسذكرالصليرص!انإلا.*لقزامنظامبوصد.الكلمةلربطعليل

نأبمكنلاالذمينبالمتتبلينمرتبطةكانتهراكثسش،ابرابطينتبالإت

لمللهجرةن!المطالقرنخلالإلم!اسىولعل.طتزهينسوىيكونوا

.المكوسمنتزمايضاهو)46(الضرينىي!نكرهالذي1للميلاد-ثحرالثاك

هذهتث.علهاالقىالفرَةخلالالمصاثرلصمتوبمالنظر،العموماو.على

ئفْرِفيماثمةنان،471(تعتهاالتىا!حنصيةالنترةوخلال.المحراسة

!اشثانوفيث!ورمسوىلهيكنلم/1،لتزأمنظامبانلمحتياكيدالمرء

المفردبا.شالماليالنظام

الؤاذ-

لدىكاننتد.ومديرهاالخزانة.عننسيئاالواتعضنعرفلا

صماحببنولاهكانالذي،المال1بيتالصفيراتأيمجههاالرستميين

هاوضافيولبىقدص!ترابنالموحديالقاضسوكمان.)48(المالبيت

،الخزائنولاه")الذيانؤمنأعبدبنليوسفالخز/انةاامينهنصب

دخلبالشؤائن11!صوديكونإنالمحتملومن.)6("الالإمواوبيوت

ضارنةوبصكن.بهيمستهانل!صلغاوكاشمت،عيناالمدفوعةْالضرإئب

روايةْأما.الخازني!نبثساْن)!4(اعلاهالمقتبمسةبمالاثبعارةالاثسارةهذه

انهفهى105(.االعطيهصقرابناحياةفىالمرحلةهذهعنفرحونابن

.114صأعلاهانظر45(

.111اللرايةهنوان:الضريني46(

7I)برونثسفيحانظر(9Brunschvi):71لم2الحفصيينحكمتحتالمغربثصرق.

8)I263السِيَركناب:المثحمَّاخي180الرستميينالانمةشارليخ:السضيرابن.

\.!ا.صانظر9"4(

.48الديباسا:فرحونابن05(
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الخططمنعندهموكانت"الموحدينْبدولةالعاليةْأنةللخزامديراْكان

."الجليلة

الممالبيتعلىْ.شحخصاعبيد.اللهولئَىملم"!.7T!9!سنةوفى

سَ

ثيوانءأتآترئن!خصاففشهالوقتفى.وواى،القيروانفي

وزيرابالضرورةيكقصمالمالبئتصاحبفاناولثشك0)51(الخرأج

./ألاولائبالضراجابىولاانةائض

الصرفأوجه-ج

الدولةفموظفو..الدولةأموالاصرف!حأمةالصمتنفلسببسود

بنبفيالحربية.والاعتدةالمؤنوا،مرتباتهمثدفعاناببنبغيوالجيثعى

.الخصوصوعلى.الحامةالان!عغالنفمَاتدمْعيترلَبكما،شعزاؤها

المحتملومن.الزكاةمنالمتحصللتوزليعقوأعدتضعالئنمريعةفان

المالية،ادولةلموا!ردبالنسبةالرئيسيءالعفينسكلكانال!ثساان

فيدائماكاناالدولهذهلإنلا،دولةايةظلىفىكذلكالحمال1وكانت

تمستحقأخرى"عامة))مصروذاتثمةتكنلملاتهبل،حربحالة

عهدفيوخصوصأ،الحربزمنوفي.المدنيةل!لخدمةباسمتثناء!الذكر

اربالستمراتجهمزانكانتالاللتينالموحدبض!نواالمرابطينكدولتيث!ول

مااقصىقاربدتقدالجببشىاففقمالتاانبدلا،والهسععلافعلىحهلالت

بالمَأكيدكانفقد،المدنيةأالخدمةعلى.الصرفاما.تحملهْللدولةيمكن

ببمكنفمَلما،العامةللاثح!ضالبالنم!عبةاماوا.بكديرفداحةاقلاعبئا

كبناءاعمال0ثمةكانت.الالاحوا1منحالبايقائهمةكانتبانهاا!!شل

هلولكن-مرأكلشمدينةالى.الصالحةضاحيةأضفةاو،ا!فتحرباط

كانلتانهاامالصامةالمنفعة؟الاولىالمقام1فيبهايعَصداعمالا1هذهكافمت

1/915البيانْالمفرب:مذ)رىابن51(
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المخصصاتبينؤ/اضحتمييزايهنائ!.كاتوهقأالثسخصحمأللتمجيد

!تقرنجبرهماأوكثيراالاسمئلةهذه.ان؟العامةالخزافةوبينالممحلطافببة

وااضححة.اجابةايهاالى

يتصلفيما.الثسريعةاحكاماناالذهنالىيتبادرقدصاولعل

.ورقعمىاحبراكانلت...الخالنسبيلاو"ابناءالفقراءاعىالزكاةبح!حرف

تكونوقد،الاهفنمامصشئرعىه.(.)2غقرةيورد.الصغيرابنانع!ى

رستمبنالرحمنعبداتبعهااالتيالطريقةعن،مثاليةصورةرسمت

الىيصرفالطعمامكانفقد.اداتألايرامنونجرهاالزكاةاتوزيعفى

الىمنهادضعألاامواصارتفاذاوالبعيرالنساة1وبيعت.رأسحمااءالفقرا

لبدوم!اعلىيكنفلمألاقيااما.عفلفمع!ىيمتحقونمابقدرامعمال

..الخوالزببتالاكسيةاءالتنصيستعملكانبلُفقدااءالفقراجملىببىزع

اجاخراهنأويممعمى-الدنيوي1الدخ!ل1وكان.توزيعهايجريثم

ومصروفاتالخاصةالامامإمصروفاتلتدم!ديديط!عتعمل-ؤجزية

لهذهيخصصانوبعد.بأمورهالصائمينواوشرطتهوقضاتهحشمه

المسلمين.مصالحعلىالباقى.ينفقكان،أحدواشعامبكفىماالاغراض

.15الرستميينالانمة.تاريخ:الصفيرابن52(
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ا-اليهود

تصيزواالي!هود0نوعاماتمطمحاالمغرب"الىمعهمطبْالمدمعلمون

ومن.معينةخالاتفىالعداءااليهودناصبواانهماولو،!ائمابه

كاننىذاهسحينةبنىالذيا،اثريسمقعورثىكانانهالمنروض

يعتبرهمفنجميحعنهايعحمقيعد،!انقبلمنهامةمدينةفببهتكنلم

!يسكنهاعمسكريةحاميةفيهاتقيممدينةوأننججحلها،فيهممرغوبغير

فيالثافيا!درببعسبهمرحبالذينا+.الخاقيدروأزدعربسو.اهمدون

يذكركما،اقعالواافبىأفه1ال!101()"العربببةسبباسته"معتصثحيأبلاطه

فيهاتحمح"حتىالمدينة1بنى/أنها،)2(روضْالقرطاسى()صاحب

الف1زرع!اببىابن1ان".ومحفي.المعافيةرغبهمنائيهـ!دمنكبببرعدد

ببدعوماثمةليسىافه0ال!،سنة005بحوا-باثالاحدا1هذهب!عدكتالبلأ

يقول،زرعأبيابنعلىمققدموهو،فالبكري.قولهفبىالشكالى

فاس!القائلالمثلجماءذلكومن،ببهود"االمغربمدنأكثر1ف!اسان

.)3(مسفمببنبدوناي،"ناسىبلابلاد

سنةبخواث!أ.ت)الادرببدصي1محمدبنببحيىبنبيحيىاناويحكى

024!/54Aالحمامفىعليهاودظحنةأسم!هايهوديةعثسق(م

الاقلعلىثبيَقا)،لاحدةاثهذه"ان)4(إلسفنرأويقول.فضيحةسببمما

ليويبدو."ألاسلامية1بالحياةمرتبطينفاسىيهودكان!أيالى

ثمصكولا.تبريرهيمكنصااكثر،الحمافىنةهذهتطملالملاحظة1هذهان

الللاموا!ابتزإزحوادثتتخلنهاكمانتفاسىفياليهزداقمامْة1أنافى

.13الاسىزهرة:الجزناشلأ(

.Toالترطاصروفى:زرعابيابن3(

\!المفرب:البكري3(

.1/125،الاتصىالمفربتاريخْ:T!r(asse))تراص4(
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الخامسالفصل

الدينيةاللا!ليات

نأهل،الممتمينغيربمعاطهخاصةثسروطعلىالثعريعةتنستمل

فقط،وائنصمارلىانيهودالئخدببدوجهعلىتضمفئةوهم،الكتاب

فانهمالاخرىالعقائدصعاتباعمناالآخرودطاماا.بشروطيُضطون

وصيل.والصرتالإسلامبينيجرَواانوينبفي،معهميتم!عامخلا

،النصارىمنكلبيرصدالبلاد1فى.كان،المفرب1للادالاسلامياغتح

إلوثنبين.منكبيرةاكثريهوا،اليهودامنوعدد،انريتيةفيخصوصا

علىالاشلاماوفرضوإ،والنصارىاليهودعلىالممعطمون!ابمَىوقد

وعلى،صعوبةايةدونالاسلامإإعتنقو.االبربرانويب!و.الوثفليلن

ص!نهوبئ،كلهمبانهمالازمنةاخممنضمنايفمرضنانهحالاية

إفريقياشيمالش.،منهاالمبكرةباستثناء،الغزواتمنلاييكنإلم

.للجهادطابعي
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تصبمان)5(زرعابيابنويقول.اتبنيؤها1وصلتفاممااكثراومذابح

باليهودم3301/!434س!نةفياوقحاليفرنىيملىبنزيريْابن

اموالهماخذوا،ببهوديكلأفالستة1علىيزيداكثيرإظقاضهمفقتل"

.((نساءهموسبى

كان،للاداره!ةالمفربثسرقفىالمعاصرينcالاغالبةاناالمؤكد1ومن

"انالا،قلي!لةذلك.الىالاثسار.ات1انومع.يهودرعاياهمبببنمن

اليهرداكتافعلىجعلطالببناحمد1المخماضىأنايتول)6(الما!بى

حاIالودورهمابوابعلىوجعل،قردمنهارقعةكلفى،بيضاءرقاعا

مى-
ذان،إخرىناحيةومن.قردةفيهامصوزاابالإبوإ1في!!عمره

وديةعلأقاتأليهودوب!ينبينهمتقومانيمكنتعصباالاقل!1المسلمين

دخلأدْطعأمعلىالجزيرةفيكنا"انهاجماعةشببحبر.للغاية

،رباحبناسماعيلاقبلاناالىأيأكلنججلمبىفدعوفاه،يهودىِعليفا

المىدعوناهاسما.عيل!خلفلما،غرفةفيالببسهودي1فرفضما

من!هاكلىاو،نج!س!امكم:قبضهافقالثمليأكليدهفمدطعامنا

،تستحوناما:فقال،معنا-فاكلىِدغوناةافطؤَيصدي:لهفظنا.نجس

صلا-.)7("باللهكفرمنمعتأكلون

تجاهايجابيةكأنمئ!لب!ياسسةالذينهمفقطالموحدين1انولي!و

المضبشةواالفقرات.س!بئقيحدعلىوالنصارىحظروهمفقد،اليهود

ناباستثتاء،كذلك.اليهودتشملعامةالنصارىالىابالاثسار.اثناه

أخرض"إنه)8(المراكثسىاويتول.صراصةاكثركانتمماطهْاليهرد

66القرطاصروض:زرعابي)بنه(

.381.الننوسرياض:الم!لكي6(

)V86انريتيةملماءطبتات:المربابو

.403المعبالمرا!ثي8(

131

http://www.al-maktabeh.com



بلباسبالمنربالشن4لميهودي!بزانيمر(المنصور10يو!عمفابيايام

تط،الدسمعةضرطةواكمابمكطيةثيابوفلك،غيرهمثونبهيضضون

كأنهاص!رةأث!عنععلىكلوّتاتالممائممنوبدلا،إضامهممنقربامى

يهوبجيمنسيلالزيهقاننساع.انهم0ذ2تحال!لىتبلغالبراديع

عبدابيإنجنهإياممنوصثر!ايام!1بقليةكذلكايز.الواولم،المغرب

بكلالبتوسلو!انابعد،المذ!رراللهعبد"ابوغئبزهاناالى،الله

ابوفأمرهمقضعهمفسفاعقهن11يظنونمنبكلاسقمثعغعوداوا،وسديلة

لألى؟الزياهذاعلىفهم،صفروعمافمصانرثبباببلبساناللهعبد

فمةعنطناتنعتدولم...م،12241ء621سنةوهو،اهذاوقتتا

ولاش،لمالموصيناايأالمصامدةأمرتاممنذنصرانيولاليهزدي

الانتبهيسقرعيومما.،كنيسةولالبي!عةبالمفربالهعملمينبلادجميع4

،الاسلاميظهروةعندنما"ليهسودانما"0:ذلكبعدالمراكثس1!.تول

طتناعسلىجارين،2نالقر.او.لإدهغوئقرئونالمسا!فيويصلون4

هذه.ان0)91،بيوتهموتحويهصدورهمتكقبمااعلمو(لله،وسنقَنا

الانستبا.يلفتلم،احد.اأنالا1قبلمنل!لباحثوناقاتبعممهاالفقرات

انالامربادْىءيقولفالمراكاثس.عليهتضويالذيالتناتضاتى

ض!ايعشوهذاا،لهممميزةهلابسبارتدلاءاليهوداأمرالمنصور

ذمةتنعقدلم.انهيتولبسطورذلكبعكثم،تجاههم!التسامح

ظاهرياولو،اليهرداانوا،الموحسينامرتامضذنصرل!شولأليصدي

ذلكتندمحيرولمن.ْضصاالحكمى0فلك"منوينهم،الإسلاماعتنقو!

اهل1اناي،المنصور1عندوْالتطبيقالنظريةبينمنإنهكليكلمن

فمن.النظريةاغيريبقلم،المفرب1مناسنَئص!لهمينبفىائكناب

الناجةمنأها،نصارىاويهسودثمةببكنلمالرسصةاالنظروجهة

Journal)الامبيويةالمبة)كا!ول(شمفكمثلااقتبمسها9( Aslatique)34!نطعلة

.45صي14ميد
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يتولاذ،المستضهاْالمبارةتساندهالرأعىاوهذا.ؤجوافتدمية

يضرفكاننسكلياصاءثمةكلانوكأنه،،ذمةضعتدلم"المركضي

مسصشنتطاسمهبأ!ريجذلكولعل،.كذلكأنهعأ!هبصصهبالفس

لمااذاانهاسادى1علىاض،الاضراهذإ.علىيضرضوتد.!البزيةكانص

المسمَبمدوهبئ،ضهم.الجزيتصايةب!ننلا،رسيايهودضكيكن

عملىالىإلبمءباالدظامط.الظنونىالمثعكلبهذيالم!علطاتقضححيان

اءالاصبانالاعتقادإلىبالمرءوتؤدىِتويةححةوهذه.ض!مروعفير

امستصإثأيثسبتهاثميةاناالا.طويلاليدو!يكنلمالمستحث

الموحعينحكمنظامضرالذي،صويهأبنفاناقعالواوش،يلأصاء

الاعم!،هذهاتيهتنسبالذيا،المؤهنضبدان1()0يتول،كثبعق

."لبميتكمبذاحاجةلا"النصار"ىوإلليهودهال

باسرهاصتصةوص،لليهودالموحدينمعاملةعناببةالروااهذهانا

يعقوبمنرساسةنثمة.يهوديمصلرهايؤكل،اسعلاميةهص!ادرْهن

Jacobهـ)إيلىابن benEli)أاولهـا؟931"5كريمعتيانىبابلوالىPablo)يقتبسها

ايدياعلى.اليهودع!اناهمافيهايعقوبيرويواذ..(Mann()11)طن

حظركما،المعبريهَاالكتبوأحرقت،ص!البيخ.انببقولادحدين

يمارسوناظوااليهودا!ل!لأإفي..والاعياطالسبتايامع!تهراعاة

بهه!لمج!؟لم..اسرايائنهم

معيلْحة)يهودارتدائها"ءظىَأصرالنَىاالث!كنةاالزركمثىاوبئكر

)12(م9911/ء595سنةضا.لمنصورببعقوبمنبامر(تونمصى

وبرانم!ر،ذواععرضضذر.أعطولهاتصعنعبارةالثععكلةوكانصَ

4!\صانظر4حمويهابنعن،موضصه)نظرهني6السابقالمصدرنفص01(

1)N2691(اليهوديةاللراساتمطة(.

.11الدولنينثاريخ:الزر!د!12(
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الضصىالسلطان1ْصدسنةوضعينبثلاثذنكوبعد.زرقوقلانس

الثمكلة1لبسعادةن11اضحالوااومن.)13(الإمرهذاالهستنصرالثافي

النشطاالإضطه!اد1باناالعامالاظباعمحبنفقاوهذا،بهاالعمل1تركقدكان

منطبقةاليهود1كونمقبالرغموبانهلمعابرأحدثاائماداكانيبهودل

أمفببن.داهةبصورةوهثمأفهماتركوافافهم،؟المجتمعفيالثانيةالدرجةْ

المغربيهودعلىفرضى"الذياللباسهيئةعن؟الشكبةهذهصئةوتخقلف

ومن.طاتببناحمد1تررهاالتيالرقنةاعنكذلكتضلفكما،الامَصى

والفترةالجهةافيهاتتحكمصألةكأنللشعارالفعليالشكلانالواضح

الزمنببة.

النصارى-ب

بأنهميشعرالذيناأولئكعئىللدلالةكلطتثلاثالبكريببدمتعمل

هيالرئيل!عيهوالكلمة.وأفارف،ْعجم،موتد:وهيمابمثعكلاجآفب0

بسكرةاهلعنيتحدثحين،مو/اضح!اربعةفيتردالنبىا،،(مولد"

مضَنطجنسمنأناساسلاندىِويرَصها.1()4وطتنةوطوتقةوصلة

ناحينفىلم".وبربريرومانياصلمنمنحدرون"بانهمويعرِّفهم

منهمالكثيرين.انالمضمل1منن11ويقولىالافارف1معيضمهممارسايه.ج

مولد""بكلمةالمرتبطللمحنىلمحقيقةدراسةولان.)15(نصارىكانوا

الاست!الأتوايلتعريفاتفكل.فثمامامحدداستفتاجاالىابفاتؤدفي

.اصلمنمفحدرغيرلكؤفه،هوثسخصالَعفىإفهاتبببن"موتد"لكلمة

عنأماواالنث!صأةبحكم8"اصساالعِربيةا!أنجماعةفيعضو،قحعربي

إصبلم!نيكونقدأي!.،أطلاقدا0عربيدمفىيحتويلاوقد.قصد

.128المونص:دينارابيابن250المصعرنفسى13(

+51،52،64،72المنرب:البكري14(

53ص،المنر-.بلادجميالنرب0:اهـكل!ول(1519(مارسيه
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م!نكيانواانهم0بدلاالبكرييرهمإلذينالمولعينفمانلمذلك.مختلط

الننيضيينمناكانو!-.سو(ءإلاسلامقبلالاصليين0"البلاد.سكانندمعل

إسطمحو"اثمالسابقافينصارىوكانو!-ائبربر0اوالرومانل!والقوط1او

ولذلك.،الجماعيهاتهموعاثابشخصيتهماحشاظهممع،طويلاص!امنذ

.العربمنالجدد1افدي!نالوامعمستمراعنزافياكانواماكثيرانأنهم

المولعينواانعرببينالحرباكانتا.اذاإنه16()البكرني0يذكركما

تهوذامذينةبعربالعرباستمد1-ذلكي!حدثكانماوكثببرا-

الدهن!مةاالىيدعوصاولعل.بمححكرةباهل،المولدونواستمد،وسيف

سنة-باربعمائهلاقببرو.انتأسيمسبعد-الجماعاتاهذهاننصان

يوصاحتى.امثلةالىتفتقرل!المفرب0ان.بلدانالا،المعالم0مصزةبقيت

الىجنبا،الملنفىحقى،صفيرة،اتوحا؟وأجاءجماعاتعنهذ!

بينها.انصاجااييقعانادونطويلةلسنوااتجب

الحكبمعبدابنويثسارك.أخرىفقضيةالافارق1موضَعاماا

28/!0925)ت Vمصدر-.اقدماكونهفيخردادْبةأبنمعاصره(م

إلبربرخومعنالمعتادة1.التتليديةايةاروإبايتصلنيماالانارفيذكر

فقا،-كوتملكهموكان،بقلع!مطينالبربركان.انريقبباانعحمال.الى

فيبعضبهمونزل.المفرباىاضوجهينانبربرخرج،داودضله

منبه!اكمانمنوجلا":)17(.الحكمجمبد.أبنوبقول،.االفرلبطرأباهى

صلحعلى،للرومخماوكافر،،الافارلىاقاموا،ذإكص11منالروم

عنفيقول)18(خرطاذبةيبناما0"بلادهمعلىغبمنيؤدؤفهْالىْ

...صقليةإلىلالرومنجلت،للرومكانت"طرابلساناالموضوع0ننس

15لمفربايالبكر(61

7I)35-34والمنربمصرفتواءًالحكمعبدابن.

.29-19والممالكالممالك:ضداذبةابن18(
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ابربرنكرصت،البربرمنصئحعلىمدائنهمالىالرومواالافارق1رجعئم

يكن!هاضببر"نمطتيقتصيمانالروإيتينأهاتينان0(("لمدنفزولى

النتيجتينهاتينهناياو.أن.روماايكونوالميانهمكما،بربراأ*فارق

لهانك!ذائه.لعينادالمتونرةالاخر"ىالمعلوماتةبالضوورةتظتضلا

عنثببلىهاضالبربرااتاومواالانارتةواالافرنج.انيذكر)91(البكري

تابسص(صاكننلافةضالإفمارفااوجرديسجلىأنهاكما.غرباهبوتهم

ويغزف.02()اصتفصيلات1منمزيدذكوثؤن،وبرقةعنمانوضضير

النطابلصىالاصليونالسكلان))بانهمتر.جمَهض،إلافالىفاسملان8.ي

تصاالاضرةسكانوكان11افريقيةانع!ىفأسينوبيزا،برقةأ

ضمنصصجةسلانديترجةإن0)21(((الروهانيةالحضارة.تأثير

إطهمناالذيشنسببتفسيرثمةلميسانه1الا1،عنهيتحثاالذياأْلاطارْ

بالشسارةتأثروأالذينإلاصنببببنالممكانعلىالصرِلديناامسمئِطلق

ش،الز"ابافىوضوصا،.افريقايةمنالغربيالجزءشالرومانببئ

واالافارقباسميصرفوناخف!حرفاشالاصليينالسكانان11حين

ضدكانواالاخيرببن1بانذلكعلىالجواب0ببكونانابدولا.الافارقة

بذلك،للجزمجاشرةدلمجلايثمهَلايىإنهمع،بنصرانيتهما0اخفظو

هاعلىوهما،المجماعتينكونفيالسببيوضحن/1مثمانهمناناغير

بصلصزتين،الحربمجىءقبيلاصليينكسكانمتشابهوضحشجو

+الوضوح1هذا

إنيهموا!نظرقرطاجشييقالافارقاعتباروهوأخراافتراضوثمة

اتعالواضثح!كلاانهمح،جنم!اترطياجيةنفمع!هااعتبرتكجمإعة

البكريكابديذلكنبلا6/49،ولكننا(المبر)شظدونابنذلكيقتبص(91

وصلظ.الذي

.5،17،56المغرب:البكربيْ.3(

secriptiondo)النرنسيةالترجحة،المغرب:البكري21( I'Afrique Septentrionaie

.3حاثحية،15ص،1391باريمىلأالجزامْر
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.ه)22(!الثعماليهاافريقلي!امدمي)كنابهوفي.هضلطلمذأتانهاش

القرطاجنيةةالفثراتيضحالذيالرأيط!جوقنيبهيحملحيث

هحكمة"البتوإ"فيانرتياانسمالتاريخمنو،الرومانيقروإلاسلاهية

فمان،ذلكْهنالمكلىعلى،إنهعلىص!!مقذههبصؤ!ؤالمؤلفليطل

ههو؟وفىائمااجداعميقاْكانوههبدلاالترطأنجُنيص()انبونىالاثر

الاتلعلىسنةالفلمدةانريتي!ة!محمو!الترطاجيينا!نالىيثسير

الميتْمنانوا،الروماننيهاالتى"خَحهاالمدة1ْضععفعنتزيدلمدةاي

لهاوكان،القرطاجفيببحنكضعارتهصمققدمةحضارةبمانالافترإض

.البلادهجتمعفىعنرأالتفلفلتعجزكانت،الحصرذلكفيالصدارة

خلإ!شعلهه"االخماءلألممكنمنكاناثرهااناوا،اثناها؟!أأعلاهمن

نبعد.حرثهاببدقرطاضةاطلالفراالملح0بذربمجرد!الزمنهنشهر

منبجلاءينبيقكما،سنهوخمممحينبخمسمائةقرطاجنة"تدمير"

واسمةزالتها.البونيةاللفةكانت،اغسطينالتديساكنابا!

بببىصكر؟برالبزنطي"المؤرخو.ْا!ريفبيننسكانالتخاطبكلفةالاختث!ار

فيالبزنطيببنسعلطةالاخروط!دحببفمابليساريوسىر.أفقالذي

سنهمانةهناكثرقبلذلكيكنولم.)23(نفسه.الشمىءيؤكدافرببقية

.المنربفىللعربحقيقيقدمهوطِيءاولىتصلالتيسبيطئةوقعةمن

السكابئمنصاعاتكعربالفاتحرناوجدااذااالبتةغرابةولا

ه!مبأنهمالقولالمرءايستهوىلافهشا،الونيةنجنكئهونالاصليين

،أحالاقترااهذايالعربية.المصادرفىألاثسارأت1تناتضولا.الافارق

فان،افهرأيناوكما.الخصوضعلىتؤكدهلاقدانها1هححتى

viبهمبقصدالفينا،لافرنج1.اوالرومعنناجيةمنض!زونفارق

بمدهاوما144ص،النحماليةافريقياماضيلا!ث!(:4)مهـاجوتييه22(

افريتباماضى)جوتيببهكمابشوبروكوبيوصاغم!طينالقديصالىالاشارات23(

ضعه.موفي(الثحالية
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البربر.عناخرىناحيةمنمتجزأوناذهمكما،البزنطيونلمالرومان

عامةبصورةيوجونوهم.ألاصعليونالبلادسكانبهميتصدالذين

الثسرقىطفيإي،يكونمااقوىالقرطاجنى1الاثر0كانحيثاماكنفى

.المساطاعث!وضوصعا

الذي0،افىالقيروالحينارابيابناهصوضأخر.امؤلفمافانواحْير.ا

516لمص7901بسنة(المؤنمن1)كتابهينتهي Aمنفقرةببوردْ،م

الانارفبيسن،.ارتباك.منفيهاعمابالرغم،فيهايربطانهاضحالوا

كاطة:اقتباسهايجدربحثالاهميةمنالثقرةوا.القرطاجنيينوا

وهو،افريقببةلفككانانه0النصارىتو.اريخوفي

يحكمومدينةحصنبينضنالف1مانةقرطا%نةصاحب

بلدةكلمناخذائنالمدا1رومةالى1غزالماانهوا،عليفا

بحرعلىالمفربناحببةعلىاليهاوسازودببفارارجلا

الاسمويرد،الاندلس1ا!يأ"الإنعلم!يةناحيةمنإزقأفأ

أناخوا،وانرذجةكثيرام،بأل!هذاعضدالصيفةبهذه

رومةصاحبوبمث.ث!عدبباحصاراوحاصرهارومةعلى

القتالووقع،علببهاافاخواقرطاجةالى0البحرفىعمصمكره

وكان.نسديدقتالبينهموكان.مجردةواديدلىبينهم

فمفد.الرخالهغببرافافاثمافينقرطاجفةاهلمناالضالة

..بلادهإلىورجحرومةعنقرطاجنةصاصرصذلك

وطكوهإمفينالاندلسببة.اشالافارقةبقيتالوقلتهادْلكومن

.)24(السنينامن

فهوإفريتيبةملكاما.لالثانيةا-بونيئالحربعنرو؟ايةهذهانا

المناسبة،بهذهالالبلجالاضيازهامثحتهراالذىِ(حنَبَعْل)هانيبال

.18المرسْ:ديلر)بيابن024؟
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وادي"علىالمعركةاماوا،سكبببيوجثسفهوالروماشالصثساوإما

.م.ق202سنةز.افامعركةنهى"مجردة

وهي،اخرىاضعموافيا!نصارىالىمنضرقةاثساراتوهنمالك

حمالةفبىكانتانهامح،تستمرأناالديانةبوسعكانانهتبين

الىينهببقالوالحق.صعابمنبهايضطماوسط،عواصكاحتضار

علىيذكردلببلي)1لا-يجدإلمرءفان،،ال!رحاعىالموض!ونظهران

ذكراحيمانا1يردانهبللا،.النضارىتجاهخاصةنببةسوءايإوصد

وأما":)25(مثلايتولفالتجسانى.تحاههماالنية.حدصنمنلشء

بهاالنصارى1كنائسفبظء،صعلحاافتتصا(أتوزرأنهاعلىيعلها

كطبعمازا،ءابنواالمدئمينابئوا،فيهابتهضرفلماهثازمانناش01خريابا

حم!باتالافنمارا"ا؟ننم!تمرضوسوف:"اهسعجعامنه!اكنيسه

ماثمةن11يجوانننيالاسثتتاجاتإهنهاوفستخلص،الزضيخرتيبها

يبررهما.

وهواصعزيزبخدأخيهألىمرواقبنانمكعبدالامإي1الخليفةكتب

دارفىللعملوولدهبأ!فهقبطيالفتونسالىفيجهأنصرو.ألي

مراسىفينزفبعضحهمأناالتجافياويضيف.)36(لهمتبنىصناعة

منانوا،بصدغيما)المنامسهؤلاء.ششيءبئ!مممحول!.)27(ل!فريمبما

ابيابنانالا01ذلكبعدتاريخهمممرفةلمرءأتيحلوالمث!يق

حتىالكنار1يسكنهماالقر"ىمنعددبافريتي!ةكانانهيذكر28ْ()ثينار

الاساهَف!ةوكانت)).للإدالعانمرالقرنلمللهجرةالرابعالقرنبعد

انربقية،انصار.ىالىبهاالذيالبطريكقتلمنا.لاسكندريةمنت!أتي

261طةلرا:التجاني(52

.38لمنر-ا:البكري(26

.6طةلرا:الفباني(27

83المرنص:هينارأبي)بن38(
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هؤلاءولعل."الفسرك0دنمىمنالبلادهذهتعمادىلاللهطهروا؟ن

ضبلان1الممععتبمدومن.الاقباطهؤلاءْاع!ابيزوروناكانواا،سماقفة

ثمةببسكنلمما،بانريتيةصلةأيةْلهايكؤنانالقبطيةااالعلطاتا

لجىوكانوا،"اسصاقعْتهبمد.أئ!االكاثوامكللنصارْىوكان.فيهاأقباط

برومة.ماحدا!لىوثببقاتصال

فهو،ابلمسطرامدينةفىالإضاط0عنغويبةفقرةالبكريولبثرد

."بالقبطبهكلامهمالبربر1زيبنإقباطو-فولها")!2(يقول

+.!ثكق! الشهيرسصونبينصتلمْ!َْ!طمفبما11يصف،أ!ذالبةعهدوفى

والتىأنفماالمذكورةالقوا!.عدو!ان+)03(النصمارىكن!يسةرؤساءوبين

امنضار!ىعلى"كذلكتمسريكانتانيهردبث!عأنإبطابناحمد1وضعها

بدلاضزيربصورةرقعتهمببعلمؤ.ان/1عليهمكانالنصارْىانعدافيما

إلفترةلهذهبالن!سبةالاخرى1الفزيبةاتالاثمحماراولَذكر.قردصورةمن

فىالنصرإنىادةسواعلىاجالخرا1انديواعرضاحمدبناهيمابراان

بفص!ينفقُطعرفضولكثه،يُسلِمأنعئىم198/!278سنة

لم!692سنةالامارةاتحزل)الثالمثاللهالزيادةوكان.)31(وصإب

اومملوكاكانانهالمضملومن،الرومىفتوحالمهتم!ثد(م8.!

!لم!ئبما-ب!ز"؟.قى.01(32)لهًلى

كانالمسيحببببنبماسم*الصفيرأبناليهميثسيرالذينالنصحارىان

وببثس!يز.تيهرتفيالرستميينعهبفىساجمةمفاصبتولىمنمنهم

النصارىمنوهم،أفلحابن!راببىخا!ةا!ى،الصحفيرابن

.7لمفربا:لبكريا(92

.268النفوصرياض:المالكى03(

.1/122المغربالبيان:هذارىابن31(

2C}2جائية\/ث!1الم!زبالبي!ان:عذارىابن.وجه46الاربنهاية:النويري.
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وثمة.الكنيع!باسميعرفتيهرتفيموضعوالى،الرستميينوا

أبيعهدفىوغيرهمالمسي!ينمنالبلدوجبىهالىبعدفبصاأث!ارة

فارسبىْاحدان!ه1على،احدالوابنبكراسمهانينصراوالى،حالَم

لهـم!.".)33(المغرب

الجزببةالىْدإفعىاطريفتينافصصئاصرب!ظدونابنويورد

يعرف!لا"11!ثينةننهزاوخطونبقايافتذكرالإولى0اما0)34(النصارى

ببلاداليهمالمنسوبة...اكقرىال!وطن5ولاحىالعهدلهذالفم

واعتقادالجزببه!كأأوطنوهبمالفرنجةمنمعاصون،وبهاقسطيلببة

الاشحارةواما.ةالعهدلهذابهاواعقابهم،الفتح1عهدعندالمذمة

الىينمححبونالفرنجةمنمعاهدونمعهمويم!عكن":نتتولالاخرى

وب!ن."اعمَاب!ي(أ؟نوبها،ا-جزيةواالذميةعلىنؤلوأسرفىاذية

طول!بقرلب"انإوهوالبكرييذكرهبماالاخرةالفقرةهذهضارنة

واذا.o()3"منهاجمل1موضحبافريقيهليسبمسر!انيةببعرفمنتزهما

جزيرةمن-ضمنايُفهمكما-حمَيقةقدمواتدالنصمارىهؤلاءكان

هبىوهذه،أشرىاكافوا.أنهمبدفلا،الاسلاميةإلاشمفةفنْسرثببفية

فلاحةفييعمنونفصارىأسمرىعنفعرق!االقي1الوحيدةالامثلة

.الارض

اشدبنيةالثسؤوقفىلالحلطانالمباثسراقدضعنالوحيدةالحمالةوا

توذهىمدينةمنامعانخرابنإنمزيزعبدبنالحقبعبدتتعئقالمسببح!بة

البابابهمابعثرلهسيالتانولَبين.(م9501لم!451سنةصالي)

رفضسعيرياكأن،.قرطاجثةأسقفط،لبعببرياكالىالسابعجري!جرري

يعحعئءالحقعبدجعلمما،رعببتهفيهرغشااسمقفا1يرسعمْان

.36،52الرهتميينالانمةتاريخ:الصفيرابن33(

.91؟،6/116العبرظدونابن34(

.33المنر-:البكري35(
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بالنصارىجداطيبةعلاتماتعتىهذاالحقعبدوكان.)36(معاطته

!.TV)أراضيههعببتاجروناكانواإلذينالاجانب

نأم6801لمكل461سفةحو.اليصنَّف.كفنابهالذيالبكريويذكر

كنيسةبهاولهم،Hهذاوقتتماألىاالبصازىمنبقية"تلمس!انفي

سس!ص.)38(،معمورة

نمَرةم7001لمص893سنهنيحمادبنىقلعةنجناءتلتوقد

ابنيقولكما،الجطيدةفالمعينة.للنصارىالجديداالرخاءامنقصيرةه!ء!بما

الببهااورحل.بالتمدنو.اتسمتالعمارةفىاهستبحرتإ"،)!3(خدونْ

لنناقالصنائعاربابواالعلوماطلابالبعباالبلدواقاصيةاةوالثفورمن3

عنفضعلا،الرخاءاوهذا."به!اوالصذائعوالحرفالمعمارفاقاش!وا

وصدالىادمى،الفصارىانحوفببهثسكلاالذياح!ادبنىامراءاجل

تسمَرسوديهجاسلاتطمراتياموالى،نيهامزدهرة!سيحيهجالية

سنة.متا)علنآسبنوالناصرابعاسم!جريجوريانبابابينالانتباه

8801 / ! IANلصينةاجديدااستظسيرناندسميانوبعد.(م

هنترسيمهلتسلمرومةالى0ت!وجه،م7601/ص946سنةعنابة

ا!شترىقدانهئيهاذكرورسائلللبمابأهدأيافعهالنماصر1وبث.الب!انجا

وانه،اكعبي!رسالهمبقصداضيهابىا1نجبىالنصار.ىااسرىمنامكنهما

الدليل!هظافنزع0وقد.بعدفيماعلببهيعثرقذاسيركلالببهسيسلم

فانظو!ذأ"العبارةيتضمنالبابامنطفايةوديااردإالنيةحسنعلى

لا،الضعوصوجهعلىللااخرضاحد1الو)التعاطفاابهفاندببناياكموا

انهونسعلنو.احدالهبوجودنؤمنالذيننحن،؟خريناناسىالى11

Was)+مرىماص*( Latrle:الوئالقه،91المعدمة،والتبارةالمسلغمماهدات

.37المتدمة،المصدرننمى37(

.76المفربةالبكري38(

.1713العبر:ظدونابن93(
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ونجلهنحمدهالذينثحن،مختلضةبطرفيتمذتكاناوإو،هوالاالهالا

الرسالمةهذهلهجةان40(0)،العا!ماهثاوربالاجيالكناطريومكل

الدمعلاطينمعالبمابويةاسلاتالمرامعظملهجةعنالاضلاف0كلتضلف

-،هجاطةونيها"صحجة"كانتمهما،مراسلاتوهى،المم!طمين

فىاو،الاستملاءمنثصمىءعبنببنمبموقفالعادةغىترتفظفافها

يراهملونهم.هنتجماهاشعنتةامن،الألاحوأصعن

اصبحْ!لانالمفربفيالنصارى1عددانملاحظقطتنبضماأنتيْد

غربث!عمالكلفياساضة1.ثلاثةسوىثمةيكلنلماذ،صأضئيلا

ترسيمهغلىبتحصللكيرومةالىايتوجهأناسيرناندعلىوكانأنريقيما

الحداإتؤئزان11؟نانريقيةوهعنجييكنلماذ،نفسهالبماباامنفيها

جديد)41(.اسقفلترسيماللازمالعددوحؤ،اساقنةنلاثةوهواالالنى

،البلاداهل1منالنصارىاعنثح!يئانسمعلا،المرأبطببن0عهدوض

.)43(االنصارىمنمرتزقهتضمكانتجوثحعهمانال!ْ

الغريب1ومن،لئفصبارىهـمادينباكننأكلدكانوافانهم،الموحوناما

أشعين،باصولوتمسكهاممتقدأت!فىالمتحلبهالجماعةوهم،انهم

بيناتبماعهفااوخيرواا."-ببتإب:!ايالمسيحيالعينيناحظروا

المومنعبد.اسلئولىلماافه!تدِ-ث3الإلبرفابن.والمؤتالا!م

لمنالامعلامعرض"،م6NNa/ءدaثسنةفى)تونصمينةعلى

وببذكر.(،تتلأبىومن.لام!ألحلمصفمن،ياالنصارىإليهودمنبها

0)Iلاتريصما(MaeLatrie):7،8الوثانق،والتجارةالسلممعاهدات.

.02صالمتدمهَ،والتجارةالسلممعاْهدات:(Mas)هـاثف!4لاتريماص41(

.2ب،6النصل،ادنا.انظر42(

.1r!/11الكامل:الاثيرابن43(
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ولا)):والنصارىاليهودامنلجمعالمؤمنعبدقيالهما)44(الذهبى

بننمىالتجاهقويتحدلث."القتلااو01!معن!مناما،لجزيتكمج!ةحيلنما

)46(الذمة.اهلعنالمراكدثيقالهماذكرا.علاهسبقوقد.)45(المعنى

يضيف،ولكنهالبمهر1حيثمنالثسيءننس)47(الثويريويقول

بمضنأمُهلواالعمابقيىاالذمةاهلمنالمنمنعين1بان،الذهبىاينعلكما

المؤمنلعبدكانافهضللشكمجالايدعلاذلككل.للرحببلالوصاا

بانالظنعلىبب!عثماثمةانالا،أ!نصارلىاقجاهدخوايا11اسوأ1

خفان!بعداغداْلااكلثراص!حت،عليهاسارالقىالعطيةاالسياس!ة

منمرتزتةلاستخدمنان!ه،حالايةو.علسى.المبدنيصاسه

،جنوةتجارتجاها!بحاودااقل1ليمىبمانهوْأظهر،)48(النصارى

منالمتأخرون1وكانة)94(جلاءبكللاتريمالىذلكبببينكط

كشجبرا:المخصوصعنىالمأمون1أظهروقد،قسوةاقلاالموحدينسلاطن

مركزشيكنلمالحقيقةفيانهامع،النصارىةنصالنيةاحم!عنمن

ثسوته.نييتبماد.ىبمانلهيسمح

ي!ختلفيكننلمالمفربانىالدنصارىوضعاناعلىيبلذلككل

ب!تضبىبتساهحاعوطءوافقد.المشرق0شوضعهمعنملوظةبصورة

انادولهتجدوتد.خاصبوجهتثسجيعايلاقوالمانهمةإلا،المثعرع

ففلكما،المعتادهناكثرذيةحصعننحوهمان.تبديصالحهاْمن

المطخرون.المسلاطينقفلكمااو،عاصمتهممك!ان!ةمنللرنجع،حمادبنبى

journal)الاسيويةالمجلةني(Munk)منكيقتبمسه44( AsJatlque)،3سلملة،

.42-04ص،14مبد

.387الرطة:التحاخي45(

.122انظرص46(

.45صموضمهفيانظر،(Munk)منكيللبمه47(

.2-،6الفصل،ادنا.انظر48(

Maoأهـثريميام94( Latri74المتدمةوالشارةالسلممماهدات:ا
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اسبانيافيا!فاميةالمميحيهالمَوةاضاةمرااحاولواالذببنالصرحببنمن

اكثردولةفان،إخرىناحيهومن.النص!ارى.رعاباهمبملاطفة

اضفاءبانمؤتتاباله!اعنوي!فيب،الوتمتبعضننضطهدهمقدتعصبا

موقفدةائماذشكيعقبكانأنهالا،الجزيةتتضاء11معناهاخكاباهل

وهم-انيهودو01النمطرىمننسبةوجردبماناكوأدرا،تعقلااكثر

مكعسب-الابتزاز1أ!الضاومةبوسد!مولمببدساثرياء1يكونونماغالمبا

اسلا!ة.ثولةْلإبه

Nro
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الدممادسا!صليى

المسلحةالقوالتط

المنربثممرقفص-ا

زيرجم!نجو،ا!صون،*ندبة

--.ة..*.ثوضرخ!!خ--*ء""--/-لا!ص!!001!يرحه..رر.*.-*برَ"6...-.مر..ءبز،ث!النغن!تثهللاب!ثحر*كع!.

بتطق!ماضوضنآ.،قبلهمجماءومنألاغالبهجبىثسعنالمعلومات

الحراسة.هذهنطافخارجم!ظمهفىذلكولكن،بالامراأءبصلاتهما

ااعطاءضاوصسبنما،الاغلبيالجندب!أسهاب)1(فوخرهايدينويتناول

فوفعرهاجدين.القيْأغفلهاال!تفصيلاتبمضوذكر،العريضةال!رط

وبرالهرجالاضطرأب1كثرةالإذالبةلجندالرئيسييةالمميزةالصتَاانا

وكان،القبللطخصوماتهمأنريقي!ةإلىمعهمصبوافقد.صفونبمفي

.3البص!الخر1(
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النتوحات0منهاتضفلمضماليدوهي،تتاليد.هممنالسلبواالنهب

كبير،حدالىالغنائماليهاصجذبهمأفرلبقيةأ"الىجاءواومد،إلاسلاعية

أما.إمرهمعلىالمفلوبين1السك!اناحمصابعلىالعيدشنيتهمفىوكان

سديايحكمو.اانعلىعازميناكانواذلكمنالعكمىعلىنانهمالامراء

ل!بافهفسعورالمرءوببخمامر،ا.العرلباغيرمنالعظمىإغالبيقهمسكافا

انهميبدوكأنالذيناوالرل!حتمييناهصسةألادرا1ببفبطوناكانواانهموابد

لاتاسونيزعجهماندونبهبالصلانججاحائمهمة1نجهذهيقومون

.لذظامينصاعون

وفرقهكتائبه-الجندعث/1تتطبمعن3شىذكرالوأقحفييمكنولا

التقد"سيمات1أرغراعلىكافتأ!ذقسنماتاهذهأناتظناغلبوا..الخ1

نىحاميياتينسكلونكانواالجند1هؤلاءاناأليحقوبى0ويذكر.القبليةا

ونقاوسىوطبنةمَجَّانةضل،الحدوداعل!ىاقعةالوااالمدنهختلف

الجندمنوهي،كثيرةعرييةجماعماتكذللثنجدولكلنأ،)2(وب!اغماي

نصف!سفيضفرقة،نجالاميرسيئةعلاقاتوعنى،بالئاكيداصسا!ين

المنطتة.

مناأكانوااءسصا،جندهمأ!اتيعفعبىنأكنانواالاغمالبة01انويبدو..

اللهعبثوكان.)3(حثةأوتاتوفينقدا،ابربر111؟.منالعرب

درإهمأربعةاللفارمسيدنجح،ابلمىطراعلىو.ال!يزالماوهو،الاول

الجندا11!أذ.اافروفياينو!كان".)4(ثرهميناصوللرااليوم1فى

ذهبفاذ!ا،إيديهمفيمايذهبحتىالايامشلكحمانو!هاغلق1اعطباشهم

ي!!فِاترةلهذهبالنسبة!اثراينجدولا.)5("حافوتهفننحايعيهمفبىما

بمدها.وما!؟3الببدانكاب:اليمقوبي2(

ظهر.04الارنينهاية:النويري3!

NAVْ/-%ال!مل:الاثيرابن04(

")bالذنوصرياض:المالكيN 2 T.
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نقداالاعداتمنبدلاا!لارضمناهَطاعا!تعن(الناطماينإو.لفترْة)

فيفافه،مرةلاولحكومقهاللهغبَئبُنظَّموحببفما.اليفماابالاض!افةاو

.)6("العطاءعلى))حباسةإبنعبذودطهوموظضاولتىاقعْالو

.الإغالبةانألىاْبثعحببرم!اثمةفان،بالتجنيدبطعلقفيماافا1

التجنيدنظاميالىالضحرورةاعةررل!واكلهمزيريوبنيوالظطصيبن

علىكانالالزامي0لمحتنجف!بمتجولةجماعةالمالكيويذكر.)7(الالزامي

الصتالبة.أحدرأست

أخي!انااوكانوا-الاجانبالمَابعينعن)8(إعلاهثسيئاذكرناوقد

وعن،الم!سلمبىنالحكامييممتخدمهمكانالمذين-.عييدنصف

وقتفراالاتجا؟هذااوببظهر.اههمي!دمتخداالىبهم!لت/القيالاسبالب

اخذالاولابرأهيماانأالنوببريويذكر.أفريقيةإنن!اريخفيتمامامبكر

يففيهمنصظعةكلمنيتخذانببحبأنهواظهر،اسعبيداشنر/1ءفي

سلاحهلحملاعبيداالثعمرىاثم،ءثسىكلفىالرعيةاستعمالاعن

ماذلكمنلهْت!طولمما.!هعنأمهمأكراابذلكار"أد.انهللجنداظهروا

عرتالذي،/الجدلِدقصرهالى1ييلَهواهلوحثسمهبعبيدهصار،اراده

العبيد0منالحرسىهذ.اظلوقد.)9(القديمالقصمر1بحدباسمفلي!ما

بنىبلاطوكذلك،ألاغلبى1االبلاططاهرمنلذظاميخضحلاثمابت!اطهرا

صاظة،عمالبْوتقوم،المسرح1ءلمىتظهر،نفمممهالوقتاوفرا.زيري

وانتىإسممنهما!الواعلىيطإق.الىالموااوالبيضاعبيدلامننرق

.915لم1المنر-البيان:عذاريابن6(

الدراساتمجلةفير.ادريصء.كتبهالننوص)رياضلكنابمنصلتحليلالمالكي7(

Revuedes)الاسلامية EtudesIslamiques)916،الثانيالعدد3591لعمام.
.الام!طولالىمذ!ماحالتانتثير.yvaqN:مذارىابن

.011صانظر8(

وجه.32الاربذماية:إلنويري9(

بما9
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إلاولابراهيموجدم877لم!I"vنأس!نةونى.صقلبيااومولى

بالبيداسم!تبدلهموا،بخبمااثارواالذيناأليهموامنالتطصعليهلزاط

ملاحظتهفبىسعلانديويقول1(0)و!هـةوجدثسجاعةمنهمظهر.إلذتبئ

الاولابراهيمعبيدنملمنإ!االموا1هؤلاءبكوناناالمحتملمنان

العبببيذكرثما!أمو:أيدعبىهمالنويريكانلصاإنه)أ.لا،نفنا1المفكورين

حصثاوقد.بيض!االموالى1هؤلاءاعتبار0نؤث!رفاففا،مماشحرةذلكب!عد

:م2!8-م198لمص927و11ص278سحنةفىتماماالثسىءانفسى

تصتط1العبيدهؤلاءوضعوقد.اعبيداافسترىواصق!البتهابراهيم5ققل

العبيدهؤلاءانا"ابراهيمووجيد.)11(الصقالبةامنادْقواامرة

.)12(بهااشحتهراالتىاالجنونجهاأ!تممموةاباعمالللقببماميصلصن

عنهم.مرضيايكنلمالسرداالعبيد0انيبدو،الفاطصيناعهدونى

المبيان)صأحبلكن،"ا-لمهثدأنصشيد"إى11اشارة(1)3المالكيوغني

النىمن"أقناظافرارتادةالثسيعى1دضحينما.انهيذكر)14((المفرب

البىموامنأنالدسدابتتل،أمرولكنه،ادهموقواا،غلببنىمنانفيلشبروا

سشفلونالصق!البةامنانر؟اداثمةكان،اخرىناحيةومن.)الاغلببنى

علىالعاملي!نوصابرْنسيممثلالفاطمبين1عهدفيساميةمناصب

الههيبجوهرضدمتهموفى،)16(القمائد1ومببعور)15(انالقيروا

!هر.4ةالمصدرنفس01(

الثسّامض:،ظهر41الار-ذطية:النويري1/1220المضربإالبيات:عذاريابن11(

.272السِنيَر

384.الننوص.رياضالمالكي2280افربتيةعلهاءطبظتTVA:الخثعنىانظر12(

1 T)ألدراساتمجلةشادريصكنبه(ألنفوصربباض)لكنابمفصلتطيل:المالكي

Revuedes)الاسلامية EtudesIslamiques)!916الئاشالعدد3591لما.

.1/015المفرب)ابياتعذاريابن14(

.N46%\/المصدرنفص15(

بعدها.وبا1/188المصدرنف!ى16(

014
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للفاطمييبى،يكنلم!انه11/لا0)17(رومياصلمنكانالذيصرناتح

محلهمحل!واكتامةالباءفان،الصقالبةمنفرقة،للاغالةكمانكما

الذينالعربمحلالصقالبةحلانسبقكماتماعا،خلانئكحرسى

لالصجح.ب!هومهالجندفيالرثيشىاالعنصراا!افوا

المفسربغربفي-ب

و؟لموحدون.اووابطودط

منليسىانهالا،جماعاتعدةالىتغقسمالمر"ابطنثيوشكانت

منمؤلفهقوةعنببتحدثمثلاجمذارىفابنءبببنهاالتمييزاالسهل1

تضماخرىقوةعنوبتحدث،"الشسمواوالعرلبوزنأتلأالمرابطببن1"

جثس"تصحمثالثةوعن،"النصارىواوزذاتةالحشموالمتونه"

(جديدةقطحه)صاحلبويتحدث5.)18("الروموا.الضممعالمرابطين

1(.)!"وغيرهمالرومواالحمثعم))0وعن"الرومواالحدثحدواالحث!ما"عن

الممم!انالبعاعاتهذهبينمنوالمرابطبنلخونةباناضإلاغتراويمكن

و؟،بدايتهبامنذابطينالمرابحركهالمننصعلوناولئكهمي11،صرادفان

المرتزقةهمأي،صظابق!انلفظانالنصارىوا.الروم!فاتكذلك.اعقمايهم

يردماكثيرانحانهالحنشمماما.ابطونا،رااسئخدمهمالمذينإلنصعارى

فهمزناقةواماتا!ناهنئيءعنهموشذكرْ،منفص!ةكجماعةذكرهبم

التىالمختفه1زناتةبممانكمرتبطةتكونوقدثقبنببةفرقةيبدوماعلى

فىإفرانوبنى،أغطتفىاوةكمفراعقبهامناوأبطولتالمرا0اكتسحها

تكنلم.انهاالفريبوهمن.../الخفاسىعطبط.فىبنزيريوبنى،تادل!

كبيرةكتلاببثعكلونكانواالمصمامدة1انمع،مصمودةمننرقةهظك

يمدها.وما1/221المصدرننص17(

8N)49،89بالمرابطينالخاص4/القسمالمغربالبيان:عذ)ريابن

8،21،.صالاسممجهوللمؤلفتاريخمنجديدةقطعة!9(

لمأا
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خارجمنيجفثوناوفنوا،ثقداعرفنباتهمبختقاضونجنوداكاتوا

وابيضاااكالْوااء.وسوا،ففاربةإواوروبديينااكافو.ااءس!وا،الا!بلمس

الاندبم!ىمناي""وطنيينجنوداكانزاالذيناالاجناد1بخلاف،سثداأ

الفكرةبففسببجفدوناكافوا!المرابطبنعفدالحثحم1انا.الواضحومن

الحلل)صهاحبيذكرهااتجيأائجصاعأتاكلاانويلاحظ.تقرينا

فجزولة.ابطينالمرا1غيرمنهبىالضحعمتفبصكلاذهاعلى(الموثسية1

لمقوذةقبائلعمومةْابناء1منوهما،!الصحرإءصنهاجهمنكانتاول!ة

فىانتسميرايكانتيا،ا!يهابالانتيممابإ،عايثم!حانث!ن،وجيرانها

اشجماعةخارجكذلكااواكانو،البلاداهل0منناغكالنمهانباقوناما.اثرها

بينما،الحدثممابينهناذكره!ايردزناصة.ن11ويلاحظ.افحظوةذات

كط.ضفصلهصاعةافهااعنىاخرْى1اضعموافىعادةذكرهايرد

انعايبدعنشميئمايذكرلا(الموشيةالمخل)كتهابباناببضايلاحظ

ت!ختنفِحببثالفصاواى1منالمرتزقةاو!دبفهمعنالمرتديناوالمسود"ا

وسنبين،للأندلدىب!الندمعبةبروفنمسيال-كنييذكرهعماايتهروا

ويقكرر.ضفصملةغرقمنهماتشكَلكانتالجعاعاتهذهن11بثفيما

لم!051مسفةفيَ:أبطينالمراايامااواخرفياكئببرا،الضمذكر

لمكل535سنةوفي)24(م9113/!534سحذةوفي)23(م1111

لاسمكمرادفبصعشعملةالكلمةاذجدااخببراوا.)25(م0114

المعنى،نىالفريب1التطور1الهذإتنمسيرلديناوليس.)26(أبطينالمرا

دْلك،ةالمزأبطينبحركه!الموجثينعندصرنتيناصبحنا"اذاال!اللهبئ

ختىوقماسكهمبشجاعتهمااحتفطهو؟الرومالح!ثممبانيبدولانه

.T'11القرطاصروضزرعابيافي23(

89نجابر)بطينالخا!!4/التسمالمفربالبيان:عذارىابن24(

.89مياْلمصدر!فد!25(

22لمإ6العبر.:ظدونابت740،؟6:المهدياخبار:البيذف026(

ئا\3
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المرابطينىِانهوذلكفيالممببولعل.:ألاقصىالمغربفيالمعالممميهزة

،رحمةْدون،الحعضواقداكانواصاعةببقاءالاعتراف0فييرغبوالم

المارقبما.اطةبرغواقببطةوهيألا،،تنظيماواحسنهامنهامجموعةاكبر

ذكرهميكنلبماأذاوا،احدةوامر.ةسوىذكرهميردلان!انهالعربامهاوا

وكان.اجداضئيالةمعمحاهمةسعوىقكنلممساهمتهمخطأ.فانوردقد

وطنجةفماسىسكانمنجزءايثسكلونالمر)أبطينظهورعندالعرب

بنىقبائلفموجة.بخالذىغيركانعددهمفاناهاعداوفيما،وسلبة

..المغرب0اقصىالىبعدوصئتقدثكنلمهلال

11(الضعم

يتصلنيماثم،بالمرابطبنينضلنيمماالحثسماذكريردماْكنيرا

فيخكمواالذين1بالموحدينببقصلفيماذكرهميردلاأنهاالا1،مرينببنبى

لذلكسببانقترُحوسحوف.مرينؤبنيالمرإبطيندولتيبينمماالفترة

فيالامويينعندذلكقبولأيضاموجودةالكلمةاوكانت.قليلبعد

السهليلتعريفأ)21((المونسيهالحللا)صاحبوببورد.03()قرطبة

منتاثسفين.بنيرسفوضم":بقولىل!ذالمرابطين1عندللحثعمالرحيد

بالحشم.وساهمكثيزةجموعاومصمودةزناتةوقبائكولمطةجزولة

جموعانصاروا،وحاث!عبتهدفَاهلواأعلاجهمنإضىطيائفةؤضم

؟لافث!لاثةالمطائفتينافيلهقابختمع.اندخليينوسمم!اهمكثيرة

ضيءعنهميسمعلالا!دظيينهؤلاءاناهناالتولاوينبفبى)."نارهس

ا،ندلسفىالضسماان)22(بروفندمعال-ليفيويقول.(بتاتاثاناية

كلك)فظر!،013،المانسرالقرنشالاسلامببة)سبافيا؟بروففم!الَ-02(ليفى

.(المغزب-TAوالحسبهَالقضاءنيرسالة:عبدونابن

.22الموفيةالحللط)الاسممجهولمؤلف21(

وتنمممي.2والحاثعية72لم3،الامصلاميةاسبانياتاريخ:بروفنسال-ليفى22(

يعطيه.لاحث!بمل!مةممفىدوزيالىالحاث!يةهذه

142
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الموحيناستعماللعدمتفسيرايت!م؟دطدثمأنهمناهذااناالا.النهاية

يتملم،المراطين1ياقي،الضسماب!انالاقراري!نهمكيفاذ،للكلمة

أفهائياْعلينهمائقضاء

الصروم301

جيؤشىفىالانصارى1و11االرو!امقفرقهناككافت.فهمنا!رف

)27(المحراسة1هذهمن"خرموضحفىذكرهموردوقد.:المرابطن

بثسءهـ،!ا"االأولالليمانيبحثهمَدالموضوعهذاانكما.للضرائمباكحاة

اضانةمعبايجازالموضوع1هظبتناولهناوسنكتني،التفصيلمن

لاليماني.تمَوفرلماالتىالمعلوماتبعض

.التتالديلاسربهميقدروناكانواالرومان11)28(!قنابنيقول

الروم1فان،الفرواالكراعلىقائماكانالمسلمينقتالانحينففي

يقيموقفكيانوأ.أصةضراصفوففىيزضوناواقعهمموافيي!ثبتون

القالمالمممعلجبنشالبخلاف،وسطهافىالمحعطانيكونثابتةقاعدة

الفر.واالكرا!أع!

بهقامرسصعسمل"اولكانإلضرائبات!عيلبانيبدواذ4ْاالا1

مناول"كأنيوسفبنعاليان)92(عذارىابنايقول.الروم

فييالمسلمينملىيضدونوجملهم.)المفربنيأركبهموأالروماسمبمل

.،علي!همببجبيمااكثروانفقالَهمفيمنهموياخذون،مغامرتهم

:)03(سابظارىعذاإبنذكرهماتناقضالملاخظةاهذهإنولمجو

وعظمت،يوسفالاصبير1أمر"قوي،°7201/!464سفةفيأ"

.111صافطر27(

.162المقدمة:ظدونابن38(

بعدها.وما201صبالمرابطببنالخاص4/التسمالمفربالبيان:عذ)رى)بن92(

.23صالمصدرضمس03(

449
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الاندلصألىوبعث،السوطانالعمبيدمن!ةفاثسترى،شعوكنه

مالهش!ر.اءع!ندهانتهىواال!يعفاركب.الاعلاجمن!ةببالهفابتيع

واركب.:الالفيننحومالهاءشراانعبيد1ومن،نارلمماواربعونمائان

علىللمحافظه،إلمعقولمنونرْى.((طكهوعظمحجابهففلظالج!ح

الاولىالفقرةباناضلألافتراعليهيعتمدكمص!دراالطيبةعذي!رىيابنسمعة

ليوسف،خ!اصماحرسال!ونواايطبونكانو!الذيناالعبيداالىاتن!عير

الثاني!ةالنهقرةخدثيربينما،؟خرصلبمايالقيامثونلذلكمتفرئحبن

العامة.العسكريةااضللاغراإستحمالهمالى

نتالروممنالنرفاهذهبانالافتراض1المعقول1منفان،اوهكذا

.01الحرباسرىا.اضافةامكيانية1معاصعبيدمنيُشترَىممن/ناتكون

ولا5رانصمارىقأخرةفترةفيتاكيدبكلهناككانانهالا

اقتباساثمةاناالا1،فيهلهمجىالذيالتاريخاللتاكيد1وجهعئىيعرف

ل!لوفاان"ْ:يقول!بمباللاالثممابعأالفونسحَوليةمنمعروف!ا

دينهم،رجالمنكبيروعدداستنهممحالنصارىاالجندامنكثيرة

علىووفدت.البحرعبرتقد،قامم!ينالبفهواعليعاصمةفىوك!انوا

اخرىناحيةومن.أر/1احراكافواهؤلاء،انذلكمنويفهم.."طليطلة

خر2حتىللمرابطينالوفيالخادم،الثححهير(Reverter)الربرتيرفان

ومهما،الوافغوفي.)32\اسيرافيالاصلكان،ثولتهمايماممنيوم

مناحراراكانوابانهمبندو.فانه،المروملهؤلاءالقانوني.االوضحكان

النعلية.الناحية

بفداقمامواالذين.اهمالنصار.ىاوهؤلاء

)31(Espana Sagrada)،99ص21مبلد

(Cenival15هـ.

فيأتنث!رلهوثانقبروفنمسال-ليش32(
.\حدصية

114.+!رل!

لعبدمؤاجمفبىمدعيئهابواب1

؟اءسيئين!رعيذلك)قتبمىكما،

أ-.

،؟؟13*صْالترجن!،الموصينريخ

ئر-..ببمء

*ا

،11.أ!ول6-..!*5!".
!*(+الى
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الاثير)33(أبنامن!لذلكدْكروتد.م!146/كل541سنةْفيلمؤمن

نهlلالمضملمنانهع،البيذفدون)34((الموث!ية0.ابطلى)صاحمباْ

علىكالقفانْالبيقذلكومح.)35(الخاسبة1هذهفيحناضرةاشان

.)36(الربرتيراوقائدهم.بالرومةجب!رفة

.،المر.ابطينغندالروممنتبقىماااخواالمؤحييناناالمحثملومن

المؤمن.عبدجبىثسن!ايعهفوناكاذواالرومابعضنانحالاأيةء-على

/!5142سنةفبىالمايمىضدرسل11الِذيالجيشضمنعنهم؟ننم!ح

منراىيوسفانكما،"مراكضفدينةشقوطبُعيْد)37(؟14-إ.م

سلْةني(Garando)كرندهالمسمئقوادهماح!يتتلأنالضروري

أنانىعذ!مثبع!اءيدمحمحلاذلكوبعب.()38م9116لم565ْ!

.المأمونعهدفيجديدةاهمية0إكقسببيا

وقعةفيسماحقةهزيمةأفزمواقدالموحدونكانالفثرةهذهوفي

LasNavas).اليقاب!حصن deTolosa)اخذتوام\.212*لمص906سنةفي

وجودهاثفاءابيالعرشطالبقدالمأمونْوكانةانضعفف!ْ،مبراطورببة

بحرعبرحينماص!وباتيوأجهالواأقحافبىكانولكنذ"،الاندلسىنبى

اصطصقديكون.،اناذنعجبنلا.عاصمتهعلىللاستيلاءالزقماق

النصارىمنفرقةم1228لم!626نسفةفيالإهَصىالمنردباالىهد"

باهظ!ة.شزوطاضهيتقبلاهنراانوا،.الثلاثفعلا.فبرناه!سوبهازوده

:.يلىكماهيالخصوص1بهذ.ا)9؟أ(القرطأسىاروض)ص!اصبايةوروا

214ْلم01الكامل:ْالاثيرابن33(

.11الموكيكلأالحلل:الاسممبهولموالف34(

.200010،0301الصنضينانظر،المهدي.أصاركماب:البيذق35(

.69-86ص،المصدرلْمعس(يي

TV)12أالمول!ية،الحلل:اْلأسممجهولمرلف

لأ!27.انجباهـالمهإيكالب:اببيذق38(

.ألثرطاص!.161روضيبى.!لْرع..:ابن9.3(
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تعفيش!انط"علىالا"ااعطيك.لا:-َء4لهقمال"

تعاااللهمنااذاوا.أ!ختارهاْبلاديلجينعثسرة

كنيمص-!يسيرون.الذظنصارىتبني،كشأْوبْعئنيك

اقيسهمةنوا.يضعربونْدنجن!همبهايظهرون،ْجديدةأ

11وببردمه11ببقبللامدر01امناحد1ألسلمانوا.8صلوااوقات

لا-فليدس-.امنومنَْ.بحكمهمفيه..ْانهْاضا

جيث!اليه"ِ-"ْ.،مذ4.ماصيعفيذ(شه.من.!ئيه

(،...معهمة؟ابرسنمىالدنصاامنفارصالفءامنكثينا

.)"معينةثسروْ)1-ويذكرتحنكظا!أكثر!هونابنْأما

بر)41شربرطمايذولانمىخمسمائةْيذكرإرىإبنْاحينفي

11د.اعمنلكته،كعماَيبالغزرعاببى،ابنانإشعكْولا

كذلاهذا..!كد.م!انوع.قاسيهنسروطثمةكاَنيالثم!ك

إلصماصينبالموينددبم!ةافابس()42(ْاهل؟.منى)ْصاحب

ارنىتحت،اكثسمراينهفيبعحويةدينهمبممار.للنصار

النصازىفأمهملاس!نخدا،ذلْكمنأ11،سوابللا،د

.الثيوقتلومنافممملهالمأموْن1اخابنذلكبعيْد!َْدمروقد

لمدهؤ(4)3(القزط!اسى1روض)حبصا.رىمنْ

لكلص.ير.اوْاننحريفاْتبيَّنالتيا!.نفربنى"النصا

)قارولصعنىثج!ب"فروخ7ومفردهاشعَلْحاببتبلفةَ"ن11َ"

؟!ير.2.0..

كلص.ويمسحتحعفبند!ألبيذف.(البربيةْفبى""َبماستعمالدْلك

+-.3308.):ظدونا.4(.

!".0264بالمو!ينالخاص3/المسمالمفربابيا.ا:مذاري411(

.)مضطوط!؟\..ن!اْسىاكلمثساهيردْكر:ا،مجهولْ(42

10 ) o rالقرطاصر:زرعابيN IT.
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هيالكلمةانشثسكولا،"النصأرىإهرتزقة"بمعنيى"ايفرخان"

بممشواتذنكبعداسبانجياافيإطقتالشي،،!يمةاصل

ودي.441(اوطانجهم!الىاأعيدواالذينالنصارىاهؤلاء!اعقابعلى

ابنوعداءالنصارىتجاهالمأمونسذاءبالآملاحظقهفيم!سينيفال

الدولةفياي!دةالخزاا.الهثساكلمظاهرمنمظهرانهمايحيْأنمااخيه

تبعلي11يصثلمانهاعلىيدلومما.الموحعين1انعياض!واالطينةابببن

النصارىمنب!لموصيالخليفة1موقفكل،اثسراكانْالمضرا،"ضيق!ا

والتيالباباال!لىالمرتضى1بهابعثأالتىللرسالة.-و/الحذرةالفاترةْاللهجة

بانبحث.سنيفالديتناولها

نibاله!عو31!أ

فيوهذا،تاشالينبنيوسفأبتاعهم1الذين1المسوداناعلاهذكرنماْ

رو/524سنةوالى.للمرابطينبالنمسبةعنهمنعرفهماكلاقحالواا

ألافثلاثةنحوإغماتفيواحديومنيموحديصبثىتتل!م101إ92

كماعسكريةقوةاكانواهؤلاءاناالمحتمل1رومن،)45(،سؤداناكثرهما"

نا175(صادناه)بعدْفيمانتترحوسرف.رودهممنيستدل

عبيدنواةفنهممالضمثنكلتلمحمرابطينالتابعببن11!ممودانمنجماعتين

مدينةعلىالإستإءالمخزنْفىعبيدكرشحاؤقد.الصرحدبنعندالمخزن

حينماالموحعين1دولةايامااخراوأاني.ثاني!ةذكرهمويرد،)46(اكضمرا

)47(م1266/!665سنةفيمراكثسمدينةدبوسىايو0دظ

فىللناصرخاصاحرسمأتشكنلالعبيدمنصاعةكانتوقد11هذ

فيالكلمةانظر،الموحدينتارهِخمنتنثرلموثانق:بروفذسال-ليئى44(

.بالمنرداتالخاصالملحقالجدول

.84بالمرابطينالخاص4/القسمالمفربالبيانفذارىابن45(

.301المهدياخبارْكناب:البيذف46(

.167الترطاصروض:زرعابيابن47(
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sالعِظبوقعةكارثةيوبم Navas de48(ها(( Tol ")a.عليهميطلتىولا

كذلك.جمانو!اانهمضلافسكولكن،ا!زنعبيداسمهغا

الصبربدا-(!ا

عيدهزموقد.)94(الموحعين"اتقواضهاماعاملاالعربيكنكم

فيأطنوإم1153لمء548ستةثيسطيفشهلالبنيالمؤهن

ةالمكفارضدنلنزواسمتحممالهمعلىعزمهعن)055(م11!هلمء554سنة

أ.511ألاقصىيالمفربشللاستبطانبفضهمانمزالوعلى،الانعلس1في

كل/576سنةقبليبدأبخالفعلفلما.لاندلمىيلىبالجملةالانتقالاهفااها

.الرؤس!اةبعضيضمونالعربكان،الح!ناذلكوجتى.)52(م

ازنْيوالكىاستعماله!ءاالمجديمنانهـالمؤمنعبدو!،الننوذافوي

5)الموحدببناشياخاقوةالضرورةعندبهم f).ن!لقبافيفثانكذلك

المفرهباواثريتية1هنرأساتوجهتالجهادانداءلبتالتيالمربية

وتد.اراضيهاإلىعاتوأشما.الاندلص1شاستترتاةفاثمالاوسط

العربخومأنالا،الاتصى1المغربالمى!قليلةوباعطادتدريجي!اوصلت

الموحلين.نجترْةبعدتمكبيرة.باعدإد

الفيز151

تركياكل1منالرماةمنجماعهالمو!يا!جيث!قفيهامبدورقامت

IA)المصدرئنمسNOT0 ، NOT.

المنرملاصفيالمرب:اه!!ممه؟ا(1مارسيهانظرالموحدين.ههدشالعربهن94(

.!ه!017-2

.المثع!رونالرس!الة،مو!يهَرمميةرمعانلمجموهةبروفنسال-ليني05(

.والمنرونالحاديةالرسالة،المصدرننس51(

.نوالمثرالسمادسةالرسالة،المصدرنفس51(

يأ5ميع.؟1
لم113الكامل:الاثيرابن؟ه(

9"\.!أصأ،
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فراالمسرحعلىانرئيسيةألفرقةظهرتوفد.الاغزازا!الغزااتمعمى

11س!نةفيصمرمنقادمةافريقية V Y / ! 5 6 Aبتليل،دْإكبعداوم

بعضنرضحانبذ،يجدر،.التنصيلمنبثسىءعنهم.التحدثقبلولكن

.الموضوعالتق.تشوشى1النقاط

إلاغزازادخلتاشصينلبنيوسفانc(5)زرعابيا.ابنقيعى،فاولا

صا(القوللهذ.!وديدص"م1562/!454هنةفيجعئ!هالىاوالرماة

،بترونذلكبمدكتبوقد،زرعابي:أبنانارأيناوفي،ليؤيده

مترونةتردالكلمةلان-او"ر(اميا"فقطتعني"الفُز"بانيتصور

فانهولذلك،خاصنوحمنقوسحاب!بستعملامبب!أرا-(ارماة"بكلمة

كانواالفزان،ذفسكصحهبامحانيةيوحيومما.الكلمة1يستعفل

ابقإقوالإنالا01)54(الغُزايقمنىتعرفبهمخاصةمدس!يّاي!ون

ث!صديد.تجحنظثقبلاناينبفوااخرى1مصادرتؤكدهالا/التىزرعابي

طبتماتنىال!غزاةوبينيينهميُططلااناينلبفنىالغزقان،وثانيا

وقد)55(لمجبنهعصايعشلطدوزي.ان(175صادذاه)انظرالموحدين

صباحبكونآضلَّهكمالمأالموفسببة1الطل11منكقابهخطوطقهأضلقَّه

.والرماةالفزاةبينيربط(الصرنمحيه.الطل)

عدةينعلكما،الاكرادواالفزبينللططسببانرىإلاانناا،وثالثا

تركي!ةتبيلبما"غُز)!لكلمةالمح!ححاالمعنىأانابتولط)56(ئدوزفي.كئماب

الى*5(سلانديولهياث!ير.الاكزادعنامنعتعملتالكلمةاولكن

وليقول،"...ب!الفز،!أذلكولعل،المم!نماةإالكرثيةاالقبائل"

.87الترطايىروض:زرعابىابن؟ه(

.لم7327العبر:ظدونانجنْ(54

.21لم.2"كز"!يمةتصانظر،المربيةالتواميصملحق:ثوزي55(

.3.لأمىالمصلرنفص(1°

،2الحاثنية341يهمالترجعة،المبر:ظدونابق57(
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تمييزلونيمعموأأنإضاثعراالمفاربةالعربالكتآبااأن)58(بارجي

ظهرتلقد.حذوهما(ة)99استراويحذو،،اكرأ.داو)الئزغُزْا!راد

فتناوله!االقئالفشرةنهاية.فيالمفربفيادالاكرامنقبيلتانفعلا

المرتضىمخدا.لإمربادلىءواسلتقزَتا،)06(هولاكومنار3فوابالبحث

فلم،الاح!عار1طورنيكانتالموحينأمبرأطورية1،ولكنالمو!ي

يدعوهمالقوموهؤلاء.المغربدولىسائربينتفرقتاأن.القبيلتانقلبث

.شومعَبولةم!لةوروايته،فقطأكر)اداوإ،اكراأد.اظدرقابن

سنةضوسلبهاادبغدانهباثرعلىالمفربالىاوصلو!افقد.ظماهرها

.)61(م1258لمكل656

بفحوذلكقبلالمفردبا1فياكافوا،ذلكمنالعكم!ىعلى،الفزان

مناي،جملمناحدعلى،يدعوهمولا،سضكما،الزمنمن!رن

الفُؤأفانذلكوعلى.الفُزاسمغير.باهسمائلالاهأ؟عربالمؤرنجنا

جماعتان،ا!دراسةلهذهالزضايهبالفتزةببذهلقفايماْ،والاكراد

كانااللهمننشأقدانجممإعتينبين.اال!خلطانويبدو.تماماط!زتان

.واخرى،)62(ابوحلينعنورثهاالغزمننرتة،الزببانياسقاليفمرا

واضححه-غيرلاسبابتسلانديافقرضوقد،)63(ادالاكرا:.ش

منيصفمراسننرتة.تخصحيلانويبدبر.ا.لنرهةنفسكانتاالنرتتينأةبان

ناياتولىابتيالممشةاوهي،م1لمكلسنةنيلَمتدإنغز

!!..

.52زيانبئيطريختك!لة:هـ8(19893بارجيل!95(

.2/12،73المفر!تاريخ:(Terrasse)تراص.!لاه(
..-

..111لم7المبر:ظدونابئنلم.6(

"فترةزمنفيْالا!اثبالتفصيليصردانهمعالاكرادهرلاءعذ)رىابنيذكرلا؟!6(

بالموصينالضاص3/المحسمالمنربالبيان:مذارىأبنانظر)المرتضىحكم!

.(بعدهاوما%938!

.7/72المبر:خلدونابن2-؟6(

111لألمالمحدرئئعس؟6(

.3الحافنية،3/341الزجمة،العبر:ظدونابن61(
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الايظبرو!لما!رأداناجنني،بتليلبعدهااو،ال!مااسنبف!ا

قدو.الفزالاكرأدانيتالالصوا.م1258/!656سنةبم!

واذلكيؤيدعليلثمةمببمبىافهمح،بمدنيما.افدهجوأيحَرنون

تجطإندمضاتدا!اعتانإتكون؟انالمستبعدمنإنلا!،o(6)يننيه

يفع!عرنالانصاجهذامثلولعل.اسةاللرالهذهالزمنيةدالخرةنهاية

هعبروفةشخصببةوهو،عليبنموسىغرففر!اطه"لذيالم!بب

.)66(وإص2نشالفزيوابالكردي"،الويد1جمدبنيثاريخفي

.الفزالىأصفيرةاشعار%اتثلاثملا!ةتصر،للبضواتماما

..ادوالاكر

Iسنةالبىصأافبريكيهاكلظهر A A1لمكل 0 toيلليهيث!حار،غزّقيم

تلقا.صشيصداموبصد،اقباعهامنمائةوععه،تركىبافه(حي!انا

بمانةين!تنعكمابهمشنتفعانهنميموقال.)67(وكيرمهالمعزبنتجبم

بينالخلافدبماسرعانانهإلا.يمحعتضههمكيفيعرفانهوا،ولد

مناأضنواالمفاولثمة1بعضوبعد،الجديدسعيدهموببناثدالالَراهؤلاء

اثر.ايليبدوكمايتركو!ن11دون،التماريخ

لمءDOIسنةفيضصةعلىالمؤمن1عبداسقولىوجنما

لمسساععتااسقدعىتدفببهاالمنتزيأن)68(رمسالةفيذكر،م9115

11الاكريذكرض7صدرنمةوليمسى."الإكر.اد1وأوباشىالعرباذؤبان،

.لم.28الحنصيينحكمتحتنرق.المفرب:برونضنيحاظر65(

011كرثيأ-ثرجمامزيحاكانممرنيابحكمنظام)نتثويثساالامريزيدمما66(

الحجة.شيوث!رهذالاان

.01/5*الكامل:الائيرابن.بعدهاوما1/003المفرليالبيان:اريمذاابن67(

.المدرونالرسالة،موحديةرسميةرساولمبموعة:بروفنس!-لمِني68(
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اللهعبدتتلالذيالرص)96(المرإكثسويصف.التماريخهفاتبلى

م1213لمء6.داسنةشصبزقةصيرةضغانيهبناسحافابن

.ادالاكراهؤلاءلحىنعلقهمالعيظوليس."2!رأد!رص"ْبانه

ش:الفربطرأبلسصينةالىاالضُزامنالرئيمسالبيثىوصلوقد

211/كل568شنة Vفص!ر،غاثرو.اقدوكانوأ.بقليلذلكبعدإو،م

الطزهقفيهعاإفض!ماضفصلتب!بنصاعتينش،هفاتعنيظلالامع!باب

.)07(قزأتثسا!يقونعرفقر(تكينبنابراهيم1همازعيصنبقيادة

.انال!،بالإرهئيإحيائاإيدمعمى+بكثنبزالتائدين-ااش!هراهو.وفرأئمثى

عنباسهابالتعثضامعدأوسيمسغُزأ!.اوااتراكاكانوانجوده

افريقية،اشبهاقاماالتيإاةالنطاهسعظالواالسطبواالئهبامم!

الموحعينبانالكولوصحبنا.الموحدينضدفانيةبنيهعوتحالنهما

لمكل583سنةوسمهنيكانالمنصورانضىتدريحاثوضهماتد

11 AV1طاعتها.علنقدتراتُنسبانالموحدين1لجظعةيعلنانم(V.)

قامتتدالغُزهنلال!خاصةبان.هلفرقهذكر،شهوربستةذلكوبعد

.)72(وجهافضلعلىبمملها

للفزشظهور.اوليصدالذي)73(المرل!كثعىروأيةهعيدنقوهذا

الا!نهم11في6-"1187""582-583"م!نةضأكفعىمراطينة

ورد،يوسفأيعتوب.ابيأي!امش"انهيفكر)74(خر2صضعفي

.513لممبا:المراعي66،

.26لمه11:الاثيرابن.111ءالمبر:ظعونابن07(

.الحديةالرسالة،موحيعةرم!ميةرسثلمبوهة:بروفنم!-ليمي71(

.وافعثون

2V)والثانونالثالثهالرسالة،المصدرفنمي.

.2ههالممبي:المرامحى*(

5256افصعرئضي7(!ا

153

http://www.al-maktabeh.com



574سنةض2شوفيلك،الفُزامنورده!امنول11المغربأعلينا

يوسف.ابيايامخعر2الىاعندنايكثرونازالواوما،،م!117أ

،الإحْر.ئالمصياثرواثفمحعهالمرااجمنسييناتضوهئا"ْ،المئصورأ

كيفننهمن01الصعب0منإنهالا،ايةالرواهذهرفضتأكيدبكللوينبفي

ثانطِطقا،تسعنهنمالمراكثسي1ذاكرةتكوناناإفاذاولا.الخطأإوتع

فلكومع.المبيضةالنمعخةاجمدادعندمجنهلسعهىقدالخطأيكونان

بانه،.وحده11!راهفاعلىبناء،نفترضلمماخطأالروايةافان

لقريقدش-ظهوراول-م1173/!568لممنسةبينماالنهترةإفي

11/ص583وسنه AVلل!صورقرإقفساسقسلم1حينما-م

جانبالسىثابتةبمسيطةبأعدادالفُزهنصغيرةصاعاتان!حيازت

لسنواتالوصولياضاام!واكذلكايوااندببن1هؤلاءانوا،الموحدين

ظلواانهميقولالمراكشعىانذ11،ننم!سهترلاتنسإستسلامبعدعديدة

،م8911/!595سنةفىتوفىالذيالمنصورايامخر2حتىيف!رن

اقُمثى.قرااستدمحلاممنسفة"عمثمرةي!ثنتىبعدوذلك

الموحدين:قواتمنكجزءثابتةبصورةذلكبعدالفزذكرويرد

وأرسل،()75،(الجندأوأصنافالفُزواالمؤحينْمنبعثابعثو.ا"

وغمارةوالمصتامدةوزناتهالعرب))منمحونالإندلمسفىللفزوجثي

الموححينجبىثسجازتثم،البربراصنافواواوربةوصنهاجة

الثسجاعة1يقدِّركانالسلطاناننىث!مكولا.)76("-والرماةو.الاغزاز

جماضيدةؤهي،المرتزقةا.التوااتبهماتتميزاللتينالتوي!ةو.العصباية

انيما.ال!نومن.العظنهلهاأُطلقافا1مُهلكةولكنهاضبطهاأحسنااافاا

بالنع!نبةالحالموكما،القتالااساليب0منخاصنوعلهاكَان

.النتطة.هذهعنيُعرفلافصعيئاولكن،اننصارىللمرتزقة

بمدها.رما315المصلرنفمى75(

.13مالترطاصروض:زرصاابيابن76(
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وين!عكو.خاصاميلاالفُزا.الىي!لكاننفم!هالمنصورانويبدؤ

والظاهر)بهاالمنصور1قابلهمالتى.البالغةالضاوةمن)77(المراكنس

الامتيازالتوا(مراكثسمدينةألى1مرةلاولوصوئهمعفدذلكان

يأخذونالموحديناانوذللث":الموحديقحممعابعلىبهاحظواالتي

وجامكيه،مرةأشهراربعةاكلفي،سنةكلفىمراتثلاثالجامِكئه

بببنالنرف:،.المنصورأوقال!تضلىلاثسهر.كلشصص!تمزةالفُز

ثبزجعونالبلادنىلهمنححيءلاغرباءهؤلإءاناالموحدينوبينفيلاء

إلمتأص!لة.الاموالواالإقطاعلهمالموحدونوا،الخامِكِيَّةاهذهسوْىالطه

وهذا..ْ((أوهحاؤاالموحدين1كأقطإعاتطاعااعي!انهم1أقطعانهمعهذا

.)78(عذإريابنيؤيدهالتولى

عةلقطوا،لحثمود1،الصتزقة(6

وهي:الموحدينبجببىثسيتصسلفيماْترداخرى1الذاظهناك

الجنودبالمزتزقةوبُبقصد.(المالولمحة1اوا)المتطوعةواالحشود1،المرتزتة

أما،ضتظما"رزتا"وبتلقونطوعاتجنيدهميتعالذيناالنظاصون

وإمأ،معينةلحطةالزامياأمجفثونذلكمنال!سعلىفهمالحث!ود

وتد،اصةالاكراالمنحواالفنائم1علىيمتمدونضطوعونفهمالممَطوعه

أتالفزوا1وكانت.يالجهادفريضةلتأثيهكليااوصنب!بالجيثسالتضو)ا

كلمةجاتهثاومن)الصيففضلنجواغالباتبد!ألى.ألاندلس

يديربرنكانو!الاتصى1ابنربمنالمتطرعةإنالمضملوهن،(صائئة

علىجريا،موسمكلنهاي!ةفيالزقاقبحرعبرالرصعا.عادةعلى

ثسفئةشول!.)!7(الاذلحلمىشالإمويينحكماياممنذالمتبعةالعسئة

0286المحص:امحعيلمرا77(

VA)802بالموصينالخاص3/القمسمالمفربالبيان:عذارىابن

.137الامدية)صبانيا:بروفنس!ليئي97(
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يلاسماءلهذ.وكابئ،حقيقيوصدلهاكلك:الضدمنالمضلفةالقئالتاان

استممالهماإسلْداما1،هح!د!لؤلتجتااسقعمالا.استعمانه!عئد

تفهملأانينبفي،نعتتدنببما،فإنها!ساثرنافىاردةالواابالطريقة

جوثس))منتتكوناتقواعننقرأفحبفما.الحرفيبمعناها

هنتتكونإو)08("الحثودواولالجنودو/المصمولحيينابطينالمرا

عساكسر"من/تتكونأوا)81(والاجفاد"والعربالموحدببن1"عم!حاكر

،)82("المتطوعةوجيونسوزناتةالعربقبائلالمرتزقةواحدينالمإ

.انعلىوللدلالة،فاطةالبارةلجعلفمَطتسُتعملالالناظ1هذهفان

.أنوجوهجيممنكاطةقوةهياليهاالمش!ارالصثة

الاقطاعات،الا!باتدا7)

مناتطماعكبمنحالخدماتعلىالمكاظْةعادةالمر.اطونأدض

الطريتةهذهنانوهكذ،ا.ذلكنىحذوهم.الموحون1اوحذا،الارض

هطوهاتناوتنصر.اجاضأخروتتفيالمقرب0الىأدظِتْالمعروفة

،)83((الموشببةالطل)1صاحبويق!ول.المفنفرفةالنتفببعضعنها

ناالاندلسهيابطبنالمرا1عادةمنكانانه،ألببسعابنعننقلا

يختنعموضعبولايةثسجانخهأعانتهوانجعتهظهرتمن"ايكرمرا

تطكاوليمبى،الفببربملكالتصع0لحىَضحذلك!انويبدو."ائدهبفوا

بنالمزيدعنْاعطماءامتنعامرهاض3نىيولسفبنعليانالا.تاطعا

.48بالمرانجطينال!خاص؟لمالتمسمالممربالبيات:عذارىابن08(

+391بالامامةالمن:الصلاةصاصابن81(

.128الترطاصروض:زرعابيابن82(

لب!(ال!ييان)كتابكذلكانظر601لإالموشيةالحلل:الاسمبجهولمرلف183

بحمنى134،\'1كاص)نزال"و"انزالات،يذكرحيثبلتينبنالله

!يىومن!ابةزناتةمناجناد.عن!يثهممرضنيوذلك،يبد،كمااتطاع

.(المعرب-المرابطين!ل!منظمه
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لكن.841!"دوابهميكرونرجعْاكثزهمحتى"لاجنادهالإقطاعات

يكنا!اذاهعذا)اننظ!امبهذتاال!لاجددواهاسرعانالموحدين

احدهما!!عهدقدؤكان،(ذلكوافصقداببامهمأخرفيالمر.ابطون

وأقطع.(صء16ادناهةنظر)الاتطاعاتهذهبتوزيعالجدميويايوب1

حمادلنىامراءجرذالتياإلار.اضصابعضالعربارؤساء.المؤهنعبد

ارتقائهعئىحسعوهادذين،اعمامههدأالمنصمورانكما،)85(!ها

نعمواكذلكالغزانكما.اسعهوا(هكذاأأتطاعامنحهمبان،العرنس

-..(اه0صْ)أنناذكركمابألخاعإت

2.؟بالمرابطينالخامى4/العممالمنرسلاالبيان:هذارىابن84(

.5TVالممبي:المرا!ي851(
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السابعالفصلى

الموحدينطبقالت

نظام!إولحعناسيا.أتجماعياذظاهـاأنثصعأواالموحدين.انانعروفمن،

مندرجاتأؤطبقاتالىبموجبهالموحديةتاالدولةقُعحمتْطبقات

قدولكنها،الادإريهبترتيبْاتهمالصلة.اوثيمَةتبدولاوهبى،الخأصة

لهذ!.العريضةأو!وطوا.للقتالالصففيانتظامامنث!عئهافبىتكلون

8!هالقمهببهتننهاماكثيراالتفاصيلانالا،مانوعاوأضحهالنظام

م!سر-بمثابةوهم،بعدفيماالخللفةوا:المهديصستنححاروكاقفقد

الجكاعةاهلاو"العثسرة"باسعمئبرفونرجالعثعمرة،وزرائه

ينتlوIخمدسيناهل)"الخمسببن))باسعميعرفامجمس!وببلببهم

منحدرنظامحعبينقسيمونكانواالناسعاهةفاتوهكذا.(خمممين

ادهثميةالحللا"صناحببعدفيطعنهنقلالذيالقطانابتنننبحوضا)

اهلى،هَرْغة،الداراهل0،الخفَّاظ،الطلبة:الى(ْالمجهولْالاسما
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.(1)ةالرهاو،ةاالقز،الجند،هِنْتاتة،جُنْفيسة،ة!جبى،تينمال

اضَلانايضلفطامنيويضعونهاأضانيةاطبتاتخرون2كقَّابويورد

للضوء(الانسابكعناب)ديموبين-جودنرويأستعملوقد.طنيفا

الجسزئيهترجمضهضالو.اردةالضمببة.اشفظموصفعىيئقيهالذي

اوجزe(Terras8)استراانكما،للعمري(إلابصارمممالك)لكتاب

المفربتاريخ)كنابهنيهعلموماتمننيصسهماتريبعهدمنذ

حولالملَونزة1المادةكللجمعمخاولةالنصلهذاوي!ل.(...الاتصى

نالمجدوالتىالاشنت!اجاتو.استخلاصالقعيمةالمصادرمنالموضوع

الخاصةالتحدبثةاالدراساتا،عتبار.بعينتؤخذولم.يبررهاهاثمة

الموحدينتطبتاتأنالمضمل؟منبانيبدوانه1ال!،الاضماع1بعلم

عندالمشمحصنظامدر.اسةفانوبالتالي،بالفعلقائمنمطعلىتاصا

.الموضوع1عنهعلوماتناشتساهمأنينتظرتدالبربر

التي)الطبظتهذهعن.واضحةروايةالحقببقة1شثمةولببى

الكُتاببحالبينهمفيمابققولا،(بالاضنافاليهايثسارماكثيرا

و.اكنرها.أليهاعابرةروايةمناكثريكرسونالذنالاربعةو.،1ثلاثةا

(الاصحابهعرفةشالأفسابكناب)فياردةالوأايةالرواتفصببلا

.)2(هدْابحثنا.اساسالروأيةهذهوستكون،الإسممجهوللمؤلف

توردصلافهي،للفايةمنصلةاحيالنوابعضمن.هيالرو!ايةوهثه

كلي!لهاالتيالتبائلؤتذكر،"ضسيناهل"بأسماءكاملةقائمة

يظن،هاعلىكاملةوص،ولحتيتةطويلةائمبقواتزولحنا.انهاكما.هنهم

نضلاالوضوحالمرءينتظرولا.الموحدينعندالنرعيهالاصذاف0لجيم

نايبلو،الحا،تهنكثيروفي.القبيلهذامنكتالبهمنالتفصيلىعن

الباننظم)والضدهندعةبينمننصلةكطبالة"العبنلاهل"التطانابنيخكرأ1(

..!أ.الممرب-(28

بعدها.وما48صالموصينكاريخهنتندرلمفىتثمق:برولنمس!-ليمي)2(
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تأمعلمعلىهو!ونه-و01بالموضوععلمعلىترَّاءي!خاطبالكاتب

التفاصببليسردجنماأواغامضايكونحينفاذلكيدركلا-بالموضوع

عن!دالفرعيةاالاصناف0شرحتىالئتىمثلافالاقساململذلكدااعثون

،..الخو:الجندالمضسينالمخزنْوا1عييدتتناولالتيوهى،الموحدين

ي!عرفبانهبببدوالمؤلففانذلكومع.حد.مالالىالغموضببكتنفهما

منالكثببر1انالافقباهيشترعيومما.اجيداوئبرفهملباتنرةضوعهص

ولامرالربرلقبائليوردهاالتياالطريلةالت!ائمةفيالفريبةإلاسماء

بتنييرالحاضروققنافواتوجد-اطلاقااالاخرون1الكتابممظمهال!كر

المؤلفالاقوا1منسلتأكدوسيلةتتوفرلاوحببث.المناطق0ففسفيط!ف

ظاهرصا.نيالاقوالهذهلتبوليبررهمالهالمرء1فان

يذكر(م0123/!628سنة.ت)فاسىمنالقطانابنلانكما

بوقت--تيهاالتى1اثالاحدا1بعدعاثسقدوهو،التفاصيلمنعدد!

نيالمعجب1)صاجا،المراكشسي0الو.احدعبدفانوكذلك.قصير

-)3(ام234!لم621سنةقيكقابه%لفَّالذيافرب(.اخبارقنخببص

121لمص613سنةمنذالمفرباإيزرلمانهمنوبالرغم V4(م(-

ينبفيانهمعْ،الموحديننظامْحكمعنمبانععرةمعلوماتولدببه.،نب

منبماكثرذلكقبلبدألتْتدكانتالمهدي1دعوةبانالبالعنيفيبلااق

بالنناريخ.ضهبالادباهتمامااكثراكمثحيالمرا0وبان،.سنههائة

الداراهلى

المهدينسبعنالحدببثابعدالد.اراهل(الأندمعاب1كقاب)رديهِ

ولكنه)5(اسماثحصرين!يذكروهو.وغيرهمالبثسيرواالمؤمنوعبد

376لمعجبااكثسلمرا3(

.903المصدرننمس4(

.92الموحدينتاريخمنتنثصرلم.وثانق:بروفنمال-لينيه(
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بخدمهويختصببعرفوممنل!قولمهعدافيمامهامهمالى0يشبرلا

الفَيْفائِى"العزيزوعبدوأسعنار،عرعدوابو،ا!صَوْدي!نجلحعىالمعض!وم

وردتوكلها،فقطاسماءسمتةْمنقائمهكذلكببىردالقطان1إبناناكما

الاخرىالقلنة0النفاصيل1وبعض،ذكرهمسبهتالذينالعثسرينضمن

،الم!هدي11لهوكان"ْ:)6(الصلاةإصاحبابنالىاْإسحتنادايقولفهو

بهيختصون،إصحابهمنالدارةأهل.1يطمَّميىندْأرهفىيخدمونهرجال

بهذهام!.ارإهلعنالمنونرةالمعلوماتكلهيوهذه."وثهارهليلهفي

خمسببناهلاوالجماعةااهل1ضمنكذلكبعضهماسماءوترد.الصفة

الخاصةبرءجالاشبيهونالطارااهكبمالظالافتراضالممكن(1ومن.الُحفَّاظاو

دون،خاصةإ.ابالحياةببرتبطونافهماي،ْالحديثةالإزمنة0فىالملكية

اكثرتفخيصةشرفيةالمحمابايحف!نولطهملتستطان،الرسهحمية

هحمدابايذكر!الكماتبابنكلاأنابالملاحظةصيرهوومما.حقيمَببةهنها

صروهو")7(اكمثعيالمراببقولوعفه،الد،ل!راهل1ضمنوأسعنار

تومرتبناله1عبدابوااخضه...أغماتمدينةمناهلأسعوفىادتَاغ

فكان،ويسمعيرىلماوكتمانهدينهفىشعدتهمنراىلط،لخدمته

بينوالخروجوحجابتهللناسىعليهو.الأذناكهوم!واوضوءهيتولى

رجال!حدمنالمرءيتوقعهبمااصاتالوامن!القائمةهذهوتتفق."بجببه

ثم،ضريحهخدمةامسنارواتولى،المهديوفاةوبعد.الملكيةالخاصة

فيبعو(إلافم!عالباكتاب)اما.هناكدففهبعدالمؤمنعبدضريحفمة

رإسهاوعلىالرسمببةالطبقاتعنخفصلةجماعةالطاراهليعقبرانه

الطل)صاحبعنهذلكوبنتل-(A)القطاناإبنويورد.العمثعرة

.33الجطننظم:العطانابن6(

.338الممص:المراكثس7(

.28الجطننظم:المطانأبن8(
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أهلببضعوفيها،الترتيبحسببالطبقاتقائمة-)9((الموثسية

فيطبقةادنىيجعلهمانه1اي،الحُفَاظبعدانسادسةاالمرتبةفيالدار

قائمةرأصضبىاسمهاايردالتيهرغةقبل،(،.الرس!ة"الطبقات

القبانل.

"المثعسرة((

الذ!يالصسنفوهي،الجماعة(الأهـنسابكناب)ببوردذلكوبمد

(الأفممابكتاب)و.ايضااالعشرةباسمأخرونكنأدباأليهالهمثعاير

فانالحانْةهذهوفى،فقطالجما!"يمسميهمالذيالوحيدالمصدبىاهو

علىتنستملقمائمتهان؟أذ،مظس!بغير"العثرة"ْالتمصمميةاإستعمال

،اسماءعنسرةيذكرونفانهمالآخرونالكئأباما.اسما1عثسرأئنى

تكلينانافيفسكولا.الاطلاقعلىألاسماء0نضىائما0دلببستوص

منهايُفهم/المذكورهَالقوْائمأنالا،؟خرن7مقيختلفكانالجماعة

ناالانننبماهببعممشرعىومما.ففلسمهالمهدياقامهاجماعة.اولعنبأفها

نكنلمما-ذكرهالا-يرد(ايضا"الخمسين"حتىاو)ْ".العمث!عرة"

بعد،مناجاؤواالذببنالموحدينيلخلفاءمنباييتصلفيدا-هخطئين

وعلى.الحقيقةتلكال!اسىاعلىايْافقرْاضاقامةالقهورامنانعْير

الشخصياتاسمماءصنضمانها1فيمعاتشتركالقإ.أئمجميعغان،حالكل

وكلهم،.اينتىوا!حمرأزفاجعمو،المؤمنجمد:ألاولى1الانجام.افيالهامةة

استببياد1ان.كذلكفيهاالبشيراسم1يدرجون،المراكشىعدافيما

ناالاعتاربعينالمرء1اخذاْاذا!لندصثمةمثارااقلالنشميرلاسمالمراكدثمي

البنععيراسمبهيقنرنالذي0للتمييزذكركلكذلكببفنلالمرياكنعي

لبضالخاصهالصفات(ْكنابْالأنعسالب)يذكركما.رئيمسيةبصورة

.98الموديةالطل:3الامب!ولمرلف9(
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صادر!بث!نرففييرهدونلالمؤمنلعبدكمانفمَد.ال!اعهااهل

اسماعيلوكان،الرسائلايكتبحضْري2سليمانيوكان،أضحر

.الجماعة،تمارأ.امينبنموسىوكان،.الناسبينيقضىالهَزْرجرا

قرسىببضلإينتيعمروكان،الفرببضةفييؤمسلببمانبنمحمدوكان

تائمةفيالااسمهذكريردلاالذي،الجدميوفيايوبوكان،المهدي

الايامشالموحدين1بينالاقطاعاتتوزيععنمس!ؤولا.،اكثسيالمرا

.1(0)الاولى

"i11لضععونه.

كناب!فيالطبضاتترتيبنظامنتبحدائماوذحن-"العثسصرةا))وبعد

ويورد.ذببابيمجلسثسبهاوكانوا،"الخممصعون"يأتي-(ْالائنساب

متطابقة،غيرولكنهاكاطةقوائمال!ان"ابنوكتابالكابهذامنكل

هاتانوتتفق.الصلاة1صاحبابنعنذلكالقطانابنويقتبدس

منوليس)"الخمسينا"فيالممثلةإلجم!اعاتعدلافيمما،القائصمان

واكبر.الثسبيةادهاإعدإبث!عأنتقريباتتفقانكما،(فيهاالافر:اد1ناحببة

فيجاءكما،ع!ثرتسمعةفمنهمن!ينكالاهلاطلاقاالجماعاتهذه

اهليكنولم.القطانابنيذكركماعشروأربعة،(الأنم!اب1كناب)

ضنجانسةغيرجماعةاكمانوابل،للكلمة.العاديبالمصنىقبيعةانينمال

يذكر)11!مؤلفمناكثر0انهحانهاإلفريبومن.مخنفة.أصوأمن

الحم،وئيس،الموضعهذاأسميضعهاشمتىقبائل!نينمالاهلان

الجماعة.اهذهمثللؤاجودتنسحيرأييعطىلامنهماحداانألا

يبداانقبلتينمالفي!امبالففليوجدكانااذااماالمرءويتساكلل

كانتفقد،المتحمسيناقبدكهمنتينمالاهلكمان،دعوتهاْلمهدي

338لمعجبا:اكثسلمرا(01

.034المصجب:المراكثسذلكمثال()1
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صنعمنكانلتاذ!!يبدوولا،(لبدايةمنذوجاهزةقائمةالجماعة

كمكةللموحدينبالنمعبةكانتتينمالأنكذئكيذكرمماان2نما.المهدى

تينمالاهلبينشعبهاوجهثمةببكونوهَد،للمسلمينبالنمعبةالمكرمة

بالنبيحرجدوناتباعهثحمبههكمانندمهالمهديثستة.قد.والصحابة

هذامنبما!لةطويلةقائمةإعدادويحن،وسلمعليهاللهصلى

فهتتمأصبيعةوكئانت،ومغازىهجرةل!تسهالمهديا!ض*ذقد:الظيد

.)12(..الخشجرةتص

ويلي.)13(سحتةاوثمانبهومنها،هَرغةبمرحلةتينمالاهلوتلي

وجدهببىةوهسكورةنَجفْيسهتقريبماالتمثيلاقوةحيثمنذلك

التكوينغاضةأخريعةمجمووالاخيرة.و.القبائلوهنتاتةوصنهاجة

لَسععددها(الاني!حاب1كتاب)قائمةفيالاضرة0والاسماء.وألاصلى

منهاوبدلا.هفتاتةمنخ!سةبينهاومن،التمبيبزبعدأخيقمتونببف

ففهم-"احدالانِبذلكمسُمّرأولعلهم،"2غربا"خ!ححةالقطانابنايذكر

تنتملمقبائلثلاففان،حالكلواعلى،مصمودةيلىينتمييكنلم

هذهتعزىوقد.وجزولةوزذ،قةلمطةالقوألىعلىوهيمصمودةالى

التىالتغيير)ات1الىالطبقاتامنالمختلنةالاتمسامتكوينشالمنارتات

جانبمنالاهمال0مجرد.الىوكذلك،؟خرن2ميئفعلاتحدثكانت

الخطأ.عنمعصومةغيرالانسانذااكزةكونوالى،الناسخين

ر2يما.ببكوّنانامنالمرءللَمكينكافببهعْيرالمتوفرةو.المصاثر

ايقهفروا.ذلكعنفتخفنلف"الخممسين"عنظدوناابنفكرةاما

أيتسماهماصاحبهمنخمسعونأ؟المهدي(لهتملما5انهتقول

.73،74المهدياخباركناب:البيذف230الجماننظم:القطاتابن12(

نظم)وستةC'(4-33صالاسابكعاب)ثمانيةهرفةمنخمسيناهل131(

.(الممر--(03صالجمات
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ونظر!،ألاخرىالدلائلجميعبأز.اءإذ4الا00لأ()4"الخمسين

اهـو.ايةاهذهفالط،الموضوع1هذاحولخلدون.أبنمعلوماتافيلاخموض

.باط!ظنعنهاالنظرصرفيمكن

.(1الخمسين"ضمنايُدرَجوالم"يالعثسرة"اناالمؤكد1منيكونويكاد

(الأنمصابكنماب)و.اثر.اجهميتملمانه1ْهوي!لوحيدالمبانسرو،الدليل

"الشعرة"منكسلبماسعماءتانمةببوردالذي1.إنوحيدالمصدر1هو

يمكنبانهأنطاعابصركفانهنفعسهالوقتاوفى،،الخمنعين"و

اسماءإيةعلىفيهالوارثظناقانصاناتثستملولا،عليهالاعتماد

أخردليلا.القطانابناويورد.قاطعامرهواهذا.انويبدر.مثستركه

منبحقاليهالنظريمكنانهمح،الاتجاهْنفساليينع!يرانه1يبغو

لضمعين،))1قائمةالكاتمبا110هذيُتمَاناضبعد.المعاكسة"النضراوجهة

هذ!علىوهم.كتمابهفيالصلاةصاحبابنعددهما!ذا":يقول

")15("الخ!ين"تمامفأين،رجلاأربعينواواحد19:اربعينزهاء

"العث!سة"اناالمؤلف1ببمالي!خطرلم"بان!هذلكعلىالمحققويعلق

ألا"ولكن.".الخ!ين"؟ا؟خرينثم!خصاالإربعين1معببكونونكافوا

كانأتههوب!للهعلى..الفكلوة.هذهوروداعدمفقالسببايكونن01يمكن

منالجزءانالمؤسف0وهنأذلكعنتختلفكانتالحق!ائقبانيعلم

مراجعفيثمةانال!ْ.!قود،العشرة"ذكرببردحيثالكحاب

اضماءظقائياذلكبصميكونوْالم"العثسرة"ْ.انعلىهيدلماأخرى

المؤهسنبكبدمبايعةيسمجلضلازرعابيفابن."الخممممين"فى

ثم،المهدياصحاب"العاثعرة"باي!عهمنو.اول":سياتهاضوفيكر

شو.)16("الموحعين0كافةثم،الموحدينأشياخمن"ْن.ال!ب"

1)f3283المحير:ظدوتاين.

.2،الباننظم:القطانابن(15

7؟\ال!رطاسيروض:زرءابيابن16(
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وتابعهم":)17(المهثيفأببعةبمناسبةنجد(المولشة1انحنل)كت!اب

،اهلفدسموأرجلاخمسونبأثرهمالمعتقدهذ.أعلى،"الصشرة"أ

الذيالضيمةا!نصهوصفياووحيدالدليلغاتالوأتمع".ونيخمسين

هو":العضرة\).علىان!عتملوا"الخممس!ين1)0بانالقائلة:النكرةيؤيد

واأرلبعينلسوىتضم،"الخممحين\)بامماءإغطانأأبتقائمةن11

أسما.وأربعينوااحد

ما"لَقدمالحديثةالازمنةفنىالبربرعند.القبليلنفظامدراسةانتبْبدَ

1(!بِلْت))المسمى1،القبيلةمجلمىانأذا،النكرةهذهتأيببعلىيدل

ربفين"أيمت"باسعم،مونتانيقولحسبما،يعرفالبربرسائرعند

وإاعضاءعثععرةعددهميتجاوزلا،العادةهيكما،اعض!اءهن01مع

إلدممببعلىءاضوتلقيقدالحتيقةهذهانكما.عكهواعثمسرخمممه

"العشنزة"اعضحاءعنوصلقناالتىالقوائمتشصلاطه1منالذي

أيتانهواقحوالو.الاسماءْمنخباينةاعدأد0عنى"المضمسين"و

بالضرورةيكنولم،-المجلدسعلىيطلقاسمسوىيكنلمضسين

تأسعيسعندالوضعكانمهط،الاعضاءبععدصارماارثباطامرتبطا

هيالمجالسهذهانااضحالوامنذان،امر0منيكنومهما.المجلس

!البربر.نظُممن

"المعمبعونا)وا(السبعة"

جماعة،الصلاهَصاحبابناعنكالعادةنتلا،القطانابنيذكركما

رجالانهمقالالذين".السبعة))وعد":فيقول1(8)"سبعة))!

انالاأسماؤهموتُذكر."الخمممين))هنضَقونولعلهم،ضعورته

.88الموثيهَالطل:ألامممبهولمرلف17(

.2،البنلخم:التطانابن18(
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ببثسير)91(الاشر1فاين"السبفينأأعناما.عنهميُعرفلاث!ميئما

ما%ها":)02(وصدهمضيثععكالقطانوابن،اثح!ارةمجردانيهم

وإنما،صححاإراهولااعرفهفلا،.السبعينامرمناليسعذكره

اهلهمالخمسين،وسحبصت0واهلط،.الجصاعةالعفسرة1اعرف

حرفيماالفقرة1نفسالموشية()الحللص!احبويورد."...مئنعورته

.)21(تتريبا

الموحعببنصثل

!.امنصلةقوائم(الأنسابكناب)يورد"الخمسين"وبعد

امحقهااالتى1القبائلمع،22(أللنشييزالمتبعبالترتيب11،ثحدنجنبقبائل

اجز.اءيُعدورداناوبعد."خاهم7مَنْ.اليهماضصاف"اذمنهابكلالبدثعاببر

القبائىثعمكثرنهىوهذه."لهمبالمهاجرين"قائمةيوردقبيلةكل

توائمخرين2كتابعدةويورد.مؤأخاتهاجرتوالتيأعلاهالمذكورة

و!ن،الإصنافبينمنوأم!امثفردةإما،هذه"الموحدين))بقبائلى

يمفقوكلهم.)23((الائمساب1كتاب)يوردهممابكثديراقلبتقصيل

ويُسقط.وجنفيسةةوصبىوهنتاتةنبنمالواهلهزغة.اثرإجعلى

جئمصاتضلففهي،بالمستبعدليدسامروهو،كوميةذكر.البعض

اغلبوا،المتوسط،الابيضالبحرساطمنزناتيةتبيلةانهاااذومو!ا

حينماو.المؤمن1كعبدادافرأال!الحركةابدايةعنديطلهايكنلمانهالظن

ة!قبيلتهبقرجنلمركزهدعم،بعدفيماالمهديالمؤمنعبدظف

604لم01الكامل:الاثيرابن91(

بعدهاوما!2الجماننظم:التطانابئ02(

98الموثسيةالحلل:الاسممجهولمؤلف21(

بعدها.وما36المو!ينثاريخعنتنثرلموثانق:بروننسال-ليني32(

المبر:ظدونابن+28الجحاتنظم:التطانابن9330الممجب:المراكثس23(

988الموثيةالحلل:الاسممجهولمرلف.2663
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و!سورهصنهاجةفانوكذلك.)24(مر.اكمثىصيفةمنطقة؟الىو:احدة

بوضوحيذكر!ونابناإنبللا.(الإنممعابكتاب)سوىيدرجهمالا

الموحدينفييعدهملا"النالسمناكثيرااناهمكررةعنيمحدثحينما

ول/1الاماملمخالفتهمضحهمالمعحابقةاهل1منافليسواعُدواوان

ذللأفىالدم!ببولعل،القبانلالمؤلفينمعظمبُبنعقطكما.)25("؟الاكاى

ولو،الطبقاتنظامنىللكلمةإلاصطلاحىالمعنىيعركونلاهوانهم

كتاب)ويدرجهصا،ووريكةهزرجة!اذهايضعخلدونابناان

القب!ائل.ضمن(الانساب

والطئالس!ةالمخزنعبببد

هممناطلاقاالو.اضحمنوليمى.)26(المخزنعبيدعمامةذلكيلي

بنبى،)27(ا!م:بالرماةافخاذ.ثماتةأنهم))الكاتبيقول.هؤلاء

أزجَلَن؟وابنو،افَنآويخزا،اكمشمرااهل1،جزولة،لمطة،.بخلارزج

العبارةهذهأن5"الطبالهوا،هناالمذكورة.القبائلجمعمنالرماة

البيد.إبببنمنااختببروو:الطتالقالرماةوكأننجيدوولكن،جداغامضة

بالموحدين)28(آخرموضحنيالاهصحم1يُعرف؟القدَم0هممنولكن

مكلا،المقصودالمعنى1هوأهذاببهونأنيُستبعَدأنهألا1،ألاصليين

هنما،بهااسمهمايقترناليَعبيد-.المخزنمنألاخرى.الجماعاتاناذ

جزولة-أخرىمصادرفىالمعروفة1؟الجماعات+ْمنهمتلكالاقلعلىاو

ذاتوكان!ت،بعدفيماالموحدينالىانضمدتقدكانت-ول!ة

.6/28Nالعبر:ظدونيابن24(

.6/302المصدرنفصأ25

.46الموحدينتاريخعنتنثسرلموثانقبروننسال-لينى26(

نائفامثسكلغيرالمخطوطلاننظراول!خ،للنصيوثسكلهالمحققترجمةهنانتبع27(

؟الدالحرتبضما(قدم"انهاعلىالكلمةتراءةالىنميل

:47الموحدينتاريخعنتنثسرلموثانقبروننسال-ليفي28(
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لانض!(الأنسابكظب)صماحبفمانالواقعوثى.وضصيعةمنزلة

الإفساراالتااكثيراتعينوالا.إطلاقاالمصامدةقبائلكاحدىبلمطةيعترف

تعالىاللهأنإ":)!2(هوالبيذقااية0رونصن11001؟خرببنالكتَاباعند

بهافاخذنا..اللهفتحهاتازا%سرتاةلغزاالمعصومسيدناازعجلما

2زليم!ببمعألفتهموكمانت.+.،مممودعبيداثهمالظناغلبأعبيدا

وإدا."المخزنعبايد(المحصومفسطهم،أزليمفىاأسُ!رواالذببناأيأ

-المخزن1عبيداةنواتصففانها،صعحببحةانفاعلىايةاتروهذهقبُ!ت

.المهديغزوأتالآسَراثناءفيصُدفةوضعوأالذيناالمثصمودأن1منغرقتانوهم

فرقةيشكلونواصبواأخرىعذاصربهمالتحقتافهابدلاذلكوبعد

علىتدلمر"إكمشواهلوجزولة!حةفانوبالتع!اكيد.منفصعلة

المؤمنعبدتوليبعدتقريبماسنةةعث!عرةسبع"انقضتفقد.المرابطين

كماانهالممكبنومن،شهائي!االمراأبطينسلطةاؤيلتانقبلالم!ط!لنة

بعبيدأدُمجتْالموحديناماماخرى1بعداحدةواجاعاتهمورضطت

ذا،أخرتطورعلىالحفصياينللعببالعمري1وصفويدل.الم!خزن

وفي."االبلدأملحوااسمم!وهوالمخزنعبيدأمهموقد")03(يقول

.الاسو.اقهمْاهلالمخزنعبيدأن2)31(!العمرييقولأخرهـوضح

الحفصيين!هدتونسْفىفىالاحواليصمْاالعمريافانوبالطبع

الموحدببن.تقماليداورثواالذين

ذا،الانتباهيسترعىاامرااول!لطنالةالعبيدةبينالربطايكونوقد

الطبلبين-البخثمنمزيد)الىحاجةفيوهى-ضلةثمة.انيبدو

وبين،طبلكلمةعادةعليهتدلالذيوا،قِدْرثس!علىالكببر

جْأوةْ،طبلباسماليوماالرباطافىالكبايروبُبعرفَالطبل..السودإن

.77المهدياخباركناب:البيذق92(

.01والاندلمىانريقيةوصف:الممري03(

.01المصحدرنفس31(
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زالتمماالموحدينطبولذكرىانابللا.غينيامنالرجالىطلاي

أفي،الجوصطبل،"أصميطبل"بالعبارةاللهجةننمسفيباقية

فيشستعملكانت.الدتىالطدبولضرمبايعنىوهو،الكومىاالمؤمن1عبد

.)32(المصعلطانقصحزفيالنهاراوقماتابعضلاعلاناليحعابق

والتي،)33(االفطانابنكتابفيأردةاننوأ،الاصناففائمةتيثئملول!

اطلاقاهؤلاء11!زنعفدعلى،)34(الموشية()انحنلصاحبينقلها

اشحندل)منأخرموضحفيعابرةبصورةذكرهميرد.انههح

.)35((الموفسية

لرماةا

ببمث!ون،المخزنبعبيد(الائمحاب1كناب)يربطهمالذينالرماةانا

الفزاة+اليهمببضببفال!ي،(ْالموثسيةالحلل)فيعثسرالثمالثالصثف

جصحمنمثهمالرماة1")136.أنذلكبعد!الإئسابكتاب)ويدْكر

الموحدين،قبمائلئظنماعلىبذنكيبنيوهو،"المذكورة1هذهقبائلهم

.المخزن1وبيدألرمإةعنقببلماهعيتفقلاهذأانمع

كأالمزاور-المضعمبون

،المحتنسئبؤنافهوعثو،اتتالبىْاوصنفهالاندميماب(،كتاب)إلىولشحدْ

افيغياو،كلهالكتابفىللمحتدسبينالوحيدا)ذكره!ذلكانالا

القسمعدْأيشناولهمالذينالموظنيناصويشار.الاخرلىالمصادرمن

2/946)الربا!منمربيةنصوص:ا(Brunot)برونو32( )Textes arabes de Rabat

.28الجماننظم:القطاتابن33(

.98الموثنيةالحلل:الاسممجيولمولف34(

.؟11المصدرئفمس35(

.48إلموحدينتاري!عن.تثثرلصوثانق:بروننسال-ليني36(
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هثأفىمترادفانهماوالمحتسبالمزوأرفانيبدووكما،أورالمزابسم

المشل!بينلهسؤلاءوليسى.هنانفقرضهمافثلثكلوعلى،الصدد

كانوأوأنهمبدلاالموحدببنانمع،اليمموفع!ىللمثم!رفالعاديةاالمهام

ألاقل،علىالإندلسفى،عادةتفهمكماالمحتدمعببوظيفةعلمغلى

فيالاندلسفيكقبتْقدكافتالحسبةعنعبدون.أبنرسالةانا!ذ

نفظةالمهدييع!تعملاتالمرء1يتوقعانالطبي!عىومن.المرابطينعهد

وهى،إلاولالمقامفىدينيهالمحتمحعب0مهداموكانعت.هذهالمضمب

للناسىأخُرصأمةخركتتم":الكريمةالآيةعلىبالخصوصتقوم

هذاالمنكرتعفيببركانوقد.38()"المنكراعنوشهونبدالمعروفتأمرون

نجدهفذحن.(لمهديث!عيدهالذيالدينبىللصرحقماماالاساسىحجر

بخدميرهفيورهامذينةك!فيفضائحيسبب)!3(ألاوشايامهفي

وعاالخمرو.أراعة،إلاعزإلسْحضلاتوتمطيله،الموسيقببة0للالات

والقصرفحسارماتطبيقاالسُنَة1ضعالبب!منأهيراماوتطبببق،ذلكأشعبه

ثرجة.ا.علىمنكمقسي

ضهااىِيثسيرولا،ضنيلةايزاورعنالمتونرة1ا،ضىالمعلوماتوا

كنابهفىالكتانينجربنمحمدالحديثالمؤلفردويه.الموحدينالى

،بيترجمة،م5918سنةف!اضصهفرغإذي01،(ا،نفالىسلوةإ

:نيها.)04(بقول،إلادريمميالى"ول1علىنجق،المزوارهحمدسلام

الكلمةم!عنىهوهذ!.اذ،اببأبذاءبكركاتلانه...بالمزوارلمَبّلقد

ونقلِب،المتميزةالجمماعهارئيمىعلى.اللقبءوطلق.أنبربرلفهفي

ثم.المططانحاجبو.علىوموقتهمالمؤذنينورئيدسالإشرأف

.46صالمصعرنن!ى37(

.401أية،عمر)نإلسورة38،

.917الممجب:المراكثسى93(

.1/39الانناصسلوة:الكاتي04(
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.يقرلوهو(المقصودة0االروضةا)مخوانهكتابمنالمؤلفيض!مس

فيلمناوألاشراف1نقيب.علىعرففافيالخصوصاعنىالكتمةوحتطْق

بافزواريسمىاهذامحمدكاناواذا.المؤذذين0كرئيمس،منزلتههثل

أفإلاثسرإنقيبوعبارة.الكلمه1أستعمالاتاقدمامنذلكفان،زمنهفي

.المئ!رفاءهنفرعولكل.الحديثةالازمنة1ْفيارمزوااستعمالاتقابل

أرمزواثمةكانالاولىالأزصة0فبىبانهيبدو"أنهمع،بهخاصارمؤ؟

الواتع،فييكنلمأنا،نظريماوهو.4()1الثسرفاء1لجميعا!وا

أولئثفسبصرةمنوبتاكد،اسرتهأدافرااباين،المفازعاتيعنالج

كانمزوأرلقبفان،أيةالرواهذهوحمحب.ث!عرفاءانهمايدغونالذين

الضصيونوا.هختلفةاجاتلهم.واممنالموظنينمنعددعلىيطلق

عن)42(ظثونابنويقولى.إلاسمبهذايرفموظفلدببهمكانكذلك

اعلي1منبالمزو،أرالممسعمى،(الكرديالعزيزاعبدبنمضدهوشهيرارمزوا

نىمقاكاماتونجمسالى1بكراببىااالسدانابناء!ةفيوزرم":ثرجة

لذلكيعرفوكمان،بالدخلةالمتسمين1الحاثسيةعلىورنيممحابطانته

ذلك،عن!ختلفحفصبىمزو.ارعنالعمرياايةروااماا0"بالمزوار

(الإلمح!اب0كناب)وصفهكمماالموحدين1عندبالمزو/اراثص!بهوهى

،الجند"منأطائفةولكلى":)43(العمريايمَول.ادناهاومسيجرلمجبحثه

علىبناء،الممكناومن."اص.الهمفيالنظريتولىلهمكببهروهوأرمزوا

ويمثله،إلاقدمالنوعا:نوعينالىاعافةالمزوإر1تقسيم،الد،ئل1هذه

وتتصل،مانوعاخاصةومهامه،الدظةإورئيمسالاثص!رأفنتيمب

عندكماارالمزوا1ويمثله،المتأخراو.النوع،المنزلية0اواالعائليةابالامور

253الابت!باجنيل:بابااحمد41(

.6vrv/العبر:خلدونابن42(

122الابصارمسالك:الممري43(
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ضابطوهو،(ألانسابأكتابفييظهرماعلىوكذ!لك،العمري

.عمصكري

الانللصجملنىارأمزواكلمةتطلق،اليوماألاقصىالمفربجنوبوفي

مقأولفهر.)44(السحربأعمالصلةوله،(إنجفلاسوجمعها)

فيوجودهالىا.وبئحتماج،المحصبىل1بجودةتيمفاالمحراث1علىيدهيضح

ا،زمنةفيأحبانا1منهعللبوكان.الظفرمنللقأكدالقتالاسساحة

ببفظرقدأنهمححتى،السي!اسهيهالمسائل0فير.أيهيبديان:المتقدمة

فيهيلاحظوقد.!الفطنةقليلرجلأنهاعلىالعاديهالالاحوافيانيه

عن.نعرفهممايناقضولا+(.الأنم!حابكتاب)فيللمزوأرْخافتصدى

صحبغةفيهاشحخصيةالموحدي1المزوارفىفرىانالبربرتفكيرطبببعة

منلهالمخولةوبالس!ةببركتهسحلطتهاولببزاوهو،السحرامنقوية

.أءسمواحدعلىالمركزيةال!ومة

وعثصرينإحدىقيادةببولونرالمزاو1ان(الأنسابكتالبا)ويذكر

وأحد.مزوأرالالهاظيسهرغهالا1،مزوار.انقبيلةلكلأي،قبيلة

الموحدون"ب!افحهم"يُعرفو.نالذببنا،للقُدمارمزواقبيلةولكل

اذدطعنبالغزاةالهسصشنوهم"مفهمل!عضافومؤو.ار،"نالاصئيىأ

الموحدينقبأئل/ان!صرف،هرغةامدا0"المنصوريوسحفابىاالمؤمنبن1امير

،مضافلهافليمس،بالجملةالمهدي1لدعوةLoyافراادااستجاباوالتي

هذأانفيثسكولا.واحدمزو)ارالى،ال!تضاجلافانهاوبالت!الي

الىبالاثسارةد،بقاالمذكور1التقسيماهووالمضافالقدُماالىالتقم!يم

الموضعذلكفى،المض!افي01،المهاجرينانمع،الموحعيققبائل

عقارةيناقضرمزاورهانلقبائلالعدهذاانكط.لهرغةهخصص-ون

ناالمؤلمفيذكرففي!هما.الموحدين1لتبائلالمنصلةالقوائمفياخرى0

222صا+هصىالمنر-جنوبفيوالمخزنالبربر:(Montague)مونتان44(
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،رأشهاْعلىمزو.ارمنهالكل،ْجزءاو.اربدينسته.منتتكونجدميوة

كمانولعله.مزو.ارمنهالكل،قبائلثلاثوهملجدجوةالمهاجرونث!م

منن71لديظبما،المجديعْببرمناانال!1،وصفاركبمارمزاورتمة

المتضط!يهص1الالإقوا1هذ،بينالتوفيقاذحاولأن،ضئيلةمعلوهات

elالفز

فيالقطانابنوببضحعهم،الدنيماالاصنافإحد)45(اة،الفزاينسكل

."/الأفبهبؤُقَالصظراثألاحدا1وهم":()46ويقولعفص!رةالرابعةاالمرقبة

،)47(تقرلمجاحرضاالقمعمهذاينقلالذي(الموثصحببة1إنطل)كظبأما

القبائلمنلهم،لهمأمرأااذابتو،الببهماللهاوفقهماةالفؤا"انايقولفانه

قبلمنهاقتلبدمناالذيبالمحتدمجينالخاصالمقسموفى."عشراجدى

المذصورأناوببقولن!مبهاعثححير!الاحدألاسماء"المؤلفيذكبر،قليل

يب!وماعلىالمضافهؤلافيوكان.بالفز.اةالقبائل1لهذهالمضافسمى

بالطبعتعنيغازيوكلمة.للموحدينبعدفيطانضموااالذيناولئكاهم

لقتئقاضببرتأالكلمةهذهانافىثسكولا.اسجهادافىمدث!اركماعمؤما

ويننبين.الموحدينحياةطريقةعلىيطفىكاناالذياال!ينىالموقفمح

والحفّاظالطلبةعلىننُطلسقكانتالنى1الإسحماءمنالقصدانفمس

لوضعالمفتاحب!ابههىومضافْوحدثأمُىّالالفماظوا.و.المؤذنين

تلقينهمبعديتمولم،الموحداين1بدعوةحديثااالتخقواافقد.الفزاةْ

أعْرالًا،لكونهماماوا،لاصتهموأقا،لعنهملحدأثة،مّا.الدعوةصادىء

ى!حى

الجذدبصابهفكافوا،.الرّو/ادصفوفالىاللَدرلهبابقصداضمواوقد

مكيعليمحموديرىحيث(الجماننظم)كتابمن28ص3الحانسيةاثظر451(

الغراتكاداخطأ*والصواب..فيهأالباخينبعضىفمرهاوبالتالي،قرأهاالكلمة)ن

.(الممَرب-الصنير0الصبيوهو"غر،جع

.28البماننظمالقطانابئ46(

7)I98الموث!يةالحلل:الاسممجهولْمؤلف.
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منلهم-الحربيا.النصأناليناويخيل.الموحدينجيثعىفىالخاص

هدْهمنيُجنَّدونأكانواأنهمعلىيؤوَّلْ،؟انببنبعْ!ا-...الغ1القبانل

يُلحقونكناقواافهمبلي،المولدْبحكممنهااادا؟افرااكانواافهمااو،القبائل

المهديبانالقائلةالفكرةيؤيددل!لىواهذا.افىارياذلكلهواافقهبها

عنيختلتالؤلاء1منفمطْخلقاالىيرميانكافابعدهمنالمؤمنواعبدْ

اتشاعا.ض!"اكثرويكون،البربرضندالمعتمادالضيق.القبليالتعصب

يفتح/اقالمؤمنلعبداابدالنننمنىكمانمابوفهاذا،ذلكفيفجحاوقد

المغربفيصئلهايقملماصراطوريةوهي،فعلكماامبراطوريةوينظم

ي!عزو(الأنلمسابكت!اب)انملاحظتهتجدرومما.بعدمنولاقبلمنلا

وذلك،المنصور1الىا(الاصطلاحبى1بالمعنى)بالغزْاة،الصنفاه!ات!سحص!

المؤمن.!ديديعلىتمننا!التيالكبيرةاالفنوحماتمنطويلومنبعد

،مّاَالفزاةالىإلاث!ع!ار.ألتفكل،كذلكالامريكونانامنْالملمعتبفدوليسى

!نصمصاعتهمن11يعنيلاذلكالْىالا01بعدهوأماللفصؤرمماصرة

الموحدين1أطوريةفماملبر.قائصةجمانتأفهاا.الظنفيأغلب،ذ!كقبلقاثمة

5581162سمنة.)تالمؤمقعبدْحكمنهايةعند / oكانت)48((م

طرابلسمدينةمنالضرب1ا!ىالمفرمبامنالمأهولالجزءكلتثىمل

05الاصليةالموحدينجمماعةفياعضاء0ر.عاياهاكثرببةتعدولم.الفرب

منهمكثبِوكان،البربرمن.اخرى0قبمائلالىابغتمونكمانو.اضهمفكثاير

وإلمحثَمالصارم1التنظيممقدورفيكاناذ.افيمايُثسكُّوقد.الحرب1من

دون،الاصليوضعهعلىيبقىانا(الأنمعابنحماب)فىالوارداالحك

قدكثببرةقعديلاتانفيشمكول!،إظروفاهذهمثلفىتغييراي

ظليكونقدالخارجىألاطارانمعحتى،الظريخاذلكقبلتدم!ربلتا

اطلقالذي1الوقتفى،اةالفزا1كانااذاماْيتمصمارراتوللمزء.قدإئما

الذي:الوضوحأه!ابمثلبالفعلمحددين،الاسمم01هذا!!يهمالمنص!!ر

لاانيفبفئالا.تحبارات1هدْهفنان،اخرْىناحيةومق.المؤلف1فيكره

8)I48صالموصينريخاعنتنث!رفيوثلامقة:برودنسل!-ليش.
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بالتماكيدكظبهيؤلفلمالذي،المؤلفاننيانفع!كاإلىبالضرورةتؤدي

مز،كفيره،كان،(م9911لمص595سن!ة.ت)المنصور1زمنقبلى

أص!زمنهفيْالقائمالتنظايمنتفمن،يبنيمختلفصيطفىقبله

كثببرذصعدَقلةاياتروا!ذاك.ةالواقحفيوجدانالهيم!عبقلممِثاليا

-صأفهفيثصصكولا،التفطيماذلكوصدففيبنا!انيةتمسمحلاصا

.ببختحر.نيمااماوا.الزمنأمنلفترةولوالعريضة!وطهنيبهالبملى

الفموضرومن-التفصيلمنبافهابببعؤفافة(.الأنسابكتاب)بروأببة

حقببقيهروايةإلاتكون.أنيمكنل!بحيمثط-ثصيءكلقبلاللبَّسْوا

للثسكمجالىولا-معْمورةصفيرةلقبائلىيذحَرهاالدتىالطويلةنالقوْانم

أُعدلم!لتْتدتكونأنيمكنلا-أعلاهذكرتْ/التيللاسبابصضهاني

معلومات!تكونأنابمالضرورةلببسأنهمع)مصدة!وماتتوفرلمون

اعادة1عناءنفسمهيكلفأنا(،أمينغير"لجامحكانوما،(مبانسرة

الفعَر.أتْانتيفان،ذلكمنالعكسوعلى.التفصيلىاهذابمثلكقابتها

صحاحعبانجدحببثا،الطبقماتااصنافمضلفبينفيماالعلاقات0نقتاول

هي،ضولابكونماوأقلغموضايكوناكؤهـماا(ألالمعمابكتاب)

اكثريكونأنا((مخملة"كاتبمننيهاينتظرالتىاالنقر.اتبالضبط

.واأنسجاماْدقةي!نما

عْزاةعنضئيله.وتشحدثهيأةالفزاالإصْىْالىالاثس!أرات.ان

جُند-،انهفىش!كولا-كُتب.رطعنيحعثنا)94(فالتادلي.البحر

ؤترد،الصلحانني.احد)صاعدابنالى1أمرهضثمكا.البحرعْرْاةمْبى

قدرةولاغببالوذوضعببفأفا":وقال!القفسؤف1كقابفيترضه

لأ!058سنةحبىاليذلككنان."البحرغسزْاةفرأاكونانلي

دجبة.ابن0للصصمثا.كماقانها5(0)الفبريفىويدْكرْ.سبتةفيم1184

.732تلتثسوا:ْالتادلي(4!

016الدرايةهنوان:-ابنبريني05(
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فاضاجيخدمهخدببئ))(م1235لم!637م!نة.نجت)بجايةاهلمن

خيمهضنأفللمفربنيهايبعثالبوشظعْتجهيزالىا،الواالي

الرندأحياضدألقائدقصة)51(الباد!يد!ميوي!روي."اثعزأةاجطه

وجدولكنهالثساطىء0غلىمركبا-كروزوروبنعمبونمثل-بنىالذي

بفزاةاهستعانا،المأزقاهذاازاءوا.الماء1الىاانزالهعنعاجزانفسه

،م1261لم!066مسنةالميصاذلككان.سحبذةشالبحراوخاام

اعمليا،تفككتقدالموحدينامبراطوريةفيهكانتالذيالوقت0وهو

العظاماثغزإةوبينبينهمتكونانيمكنلاالغزاةهؤلإءفانوبيالتاكيد

الكلمةكاثتإذاماالمؤكدمنلي!مىانهابلل!.تذكرصلةايةائلنالإوا

الديالخاضبالمعنىاوا،العاديبمعناها،الح!الاتفيَهذهتمستعمل

.ثصىءكلقبلهناْيعناينا

السكحعوت

)كتبفياتجبحاشنظام.اساسوعلى،والمزاور؟المحشبينوبعد

يمىلحونالذينيبدوماعلىوهم،.الم!كاكلونبباتى،.(الانساب

نذلكانغريب1ومن،فقطمنهمثلاثةلصثةْكانانهو!دو.ة()2العملة

اهلالىينتصاحدهموكان..ا!بقْاتضنيأُثيصاقداببهونواان

بانويذكر.جضيدسةألىإلثالثوا،هنتاتةألىوالثافي،تببفمال

ناوهما-الفريبتينا.ادحقيقتينهاتينان.عتبدونتوفياَالاخرين

،الطبظتبينخاصةمرتبةلهمخصصمتفدثلإئةيعددهمالسكناكين

يأإلىتنتتران-تحبايتركالبممنهماثنين1بانصرأحةيُذكر"انوإ

السكة.نيقجدباأدضقدإلمؤمنعبدانجب)المعروفومن.تنسير

مربعة،لطفائه،الدراهم10الدخنببتوالسكة،"الفضميةمحعكقهفكل

69مى...الثعريف.المتصد:الباب!يسي(15

.47المو!ينتاريخعنتنشرلموثائقةبروننسال-ليني52ْ(
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الثسكلاداائرية(الدينارأ،اوذهنهلح!كنهانوهح،الث!كلا!عتديرةلا

الد.ائرةفيربمممربعوحولداخلننكونعليهاالمرسومةائكتابةفان

نافينسكولا.)53(المسابقةالنقودشمثيلالهذجدلاطرازوهو

تطل)فياكط،المؤمنيةدباونقرالايها0المث!ار1تلكهيالنقود0هدْه

غزاةبينوزعالمؤمن1عبدبانيذكرحيثمثلا)54((السنععممية

فيالاستحثأث1.هذاأث!اروقد.مؤمنيدينارالفعشراثنيالاسطول

*المهديظهورباقتزعماسعطورةقيامإلىادئكانيااهتماما0السكه

علىمقدماوهيببنم!الكبهأخبرقدكان،المرنجعالدرهماكصاجا

اْلمهدي!.دعوهَعهدهفيبدأتالذي1أبطينالمراسلطانوهو،يوسفابن

بدلاانحه1،،صضهاشمثسكوكإلاهممطورةهذهانااصالمرجح1ومن

)55.(البيذفاهوذكرهامناولأناذ،مبكروقتشظهرتأنها

الهمتبصمنيبدوفافهالو.اقحوفي.دعوننه.اولمنالمهديراغقالذي

لرفائه،ْحالايةوعلى،نقودايةسكقدالموي.نفسهببهونأنا

عبدسكهاالتيت!هيالموحديةالنقوداقدمان.خهاش!يءيصلنا

اهتفاممنإكث!رعلىيدلاهذاكلإنومع،!امرمنيكنومهما،المؤمن

لمجيرأْضوءايلمَيلافمانه،المؤمن1وعبدالمهدي1جانبمنبالسكةعابر

.المتامهذ.اشالمذكورينالسك!اكينعلى

؟لحد

بمتاب!صاحبذ3بفول.الذين)56(الجنديأتيالسكاكينوبعد

ويعني)،(،الحضسرامنوغببرهمأغطتاهل1"بانهم(الائس!ابْ

1،صلاح)هنمتاله(Prietoهـ81717بيبصبريتواسغتصالمراجعثبتنيانظر153

.(للمو!ينالنتدي

.252السندسيةالحلل:الاندلسالوزير54(

الفرعبمصاصطْ"هبارةالبيذفيمنصتعمل!+68المهدياضارثاب:البيذق(55

المزابظينوفثهالمتومرثابنبينجرتالتيالمناظرةمحنكلامهمعرضكل،المركنا

.االمعرب-ملاص

6a)الموصينتاريخمنتننرلموثائقبروننس!-لينيIV.
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بعضروايثهفتختلفالمراكمثبيام!ا.(المدن5سكانبالضر

،.الناساصنافسائرمنجدْهذابضوللمصامدة!:)57(طثسيء

وفن."وغيرهمبطينVلمرlمنوتبائلالرومواالاندالى0والفزواكالعرهب

ذلكمنالعكمى1على.ايةرواويوردففمععهالمرأكشيببناتضخر2موضح

الاسمهذايج!همالذينالمؤحدين5وتبحيانل":)58(يقولاذتماما

ساثرمنسوإهمومن،و!الانصارالإعوإنواالجندوهم-ؤببعمهم

صاصاولاها."تبمائلطسبع-امرهموتضلهمرعيةابصعامدةوالبربر

فيفيجفلهم-القطانابن1عنينقلوهو-)95((الموثععية1.الطل)

معنيان.الموخدينةأصنافبعدالاصنافمنسثمرةالثانيةالمرتبة

الجنودْالفظامييناتعفيفهيتماماوإضحعادةتستعملكماجندكلمة

المعلمزمنفيحتىالاساسىهذأعلىمرتب!اتهميثلقرنالذين1الم!ضرنين

،ؤقتاالتجنيد4فىالمنيخرطين0بخلافوذلك،اخرىمهنةلهموليمعى

الم!علمزمنيحاربلاالجيثسكانولما.الحربازمنفيأتاالتواتزيادة

والجند.ي.الخاصالسلطانبحرسيدمبمنفااكثيراالجندانان

مظفسولاءضهمالايولايص-الاسودالعبذاواالمرتزفألاجنبى

هنلمدمططاناخلاصااكثر1على:انهيدللكانممااكثيرا-طائفةاولاسرة

الثسعب.بموإفقةوليععىبانقوةببنُرضكان.الحكمأناذ،رعايا؟أحد

هوانقنصرهجماعةلهفنكنلمفانه،اخبيبلدفيغريباكانولما

نأمصنحتهمنيكانفقدوبالمتاني،الطاعةعصما-شمقالخلاففيفكر

يجزيهإنالمططاتمضلحةمناناكصا،.السطانلخعمةننسهيكلزبى

ناشمانهممنكانلالجندبانيلاحعظوهكذا.نائه.الولاب!اذنكْعلبئ

المئاصر1كتلك،معاصدمجةوغيرْالاصلضبأينةعفاصرمنيتكونر!

العببولهذأ.المرإكعش1مناعلاهالمقتبمحةالإرلىالقطتافي.ْْالوأزذةِْ

.943لمعصا:لمراكثسا(75

OA)336ألمصدرنممى.

.98الموثعيةْالحللى:.الاسممب!ولمرلف9؟(.
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المؤصوعبدالمهدي1وضعهابذيباللتطغالعملواصئوياالحفصببين

كنبفقد.بالتاجمدعنهالنظرصر!يمكنكذلكا.االتولهذإانالا

انفصاليمنسنةمائةبمدإي،م9132لمص073سنةليحريالعمري

كانولما.الموحينلحؤلةتأشعيمسمنسنةمائتيوبعد،الضصيين

كانههمما،الجندنان،الإسلام00فيحمَى،تبيلدونيبقىشيءلا

مؤسمصعهم،ل!همتَصورهاالتيإ!كرةكانتومهما،الاصليتكوينهم

وصفهان.جيدةصوإلتاكتمححبواواتطورولاماسرعان.و،انهمبدل!

تماميخ!تلفانوروحتنطبمعنيكدنمفالحنهصيةنلدولهالعمري

طرأقدموحد!يمةن11الؤاضحومن..الموحعينعهدنراعنهماالاخلاف

قباثلاثرإدعلمست!لللابطريقةيسثعطهماالْهاادْا،تعْييرعليها

االعططاناقربا.علىللدلالهبل،الأولىل!لإهيامفيالمعهودةْالموحدين

منجيدةطقهوهؤلاء-المفربينالمؤمن1عبدورغاقالمهديوذرية

روض)فانيو،اجراا.)61(مألوفنمطحسبتطورتالافسراف

حديبن.الميو.الجندلنائمالايميز62()القرطاص

شعخلالا،التيالعناصرضم"اي،الرئيسىةابتقسميمهذا3ْقُبلواذاْ

العاصصمةفيابطي!راعلامياجثسالت!ن،الزئيعمى.النطامفىبمس!هولة

السلاحتحملولاار.اضايهاافىيلقبائلجملةتظلبلينما،الكبيرةالم!ناو

للمراكثس.أضىعبابىةفان،كبرىبفزوةللقبنامتمعتنفرجنماال!

:)63(يقبئل)فهو،الفهمْالى.اقرمباتصببح،القومعموف!تفظيمبثسأبئ

الجموض!،ئبعوْنإلاولفالصنف:صننانالموصينمندْكرنامن.ثم

الاَخو0والصمنف.،يبرحونهاال!اكعثىيكؤنونْبمراالذيناالمرتزقةوهم

فيالااكثسفراالىيخضحرونلاببلادهمالكائنونواهم،المموَميدَعون

6 N01ص..وألانعلصادريتيةوصف:الممريءلمإ.0014الكامل.:الاضرْابنأ.

.014القرطالىروض:زرعابيابنذلكمثك62،

.9؟3ابمحي:المرا!بم63(
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يمكنالمتتبسة0الثانيهاتطمةانصبانألانتراض1يلمعقولفمن،و!ه

واالم!هوطريقعننايهوردتقدجدكلمةوأن،عنه.النظرصرف

وا"الم!حازبببن1"سوىتعنيولاغامضةبصورةاستعطتانها

وجهعلىالاشصارة1هذهاهميالعنىاقّفقاواذ.ا."انعسكرببةالطبقة

نا!ن،.الانمحعجامتمامتنمعجم:الروايالَطبتيةفان،الضعوص

التيالوحيدةالاماكن1هبى،البحثقيدالزمانواالمكانشضوصا

المفةاالحاةنوالفريبمبمانولا.فيهاارالاستقرا(،للاغراب"يمكن

الافراداولئكفان،لذلكمصماحبةوكنتيجة.افواسحالخلاءفي

فيبأذهميمثحعروان11شانهممن،ادنأ.الىالريفعنينزحونالذين

!!رينوغيرهَومهملبنيبالنمصبةأغرابوبانهم،عنهبمغريبةبيئة

منيصحبهوما-".القبلياالتفم!مخا"وهذأ.جدببدمنالانعماجعلى

سكاننانوهكذا.العالمامنكثيرةانحاءضمألوفلأظاهرة-هفساكل

اوصالاجانبمنءاوالتديمةأسرهامنأكاذواسعواء-المدينة

اهلعنتماماضمايزةطبقةهم-حد!يثاتبمائلهمألَركواالذينالمواطنييزلم

،للانظارجدالانتهف!ايومظالىالاقصىالمفربنىالنرفوا.الربفه

ايسام1فيكذلكتكنلمالحالبانالافترل!ضالىيدعوماثمةونيس

إلاطنس،جالقبافلاجمالا1الاصلببونالموحدونكانوقد.الموحعين

بينجنولم.تليلةمعهاومعاملاتهم،المدنعنابعيداويعيثسون

ا!نابناءبينمنتجندعسكريةتوةواية،.الملنلابظءمكانصفوفهم

الموصين.جفدتكلينجاءهفاومن.هففصطةتحوةتثعكببلهاليز!

ان.تؤكدانعأنهامنالضصياالحضىعنالعمري1رو.ايهانصحح

يذكرإنهاذ،النطرعنهالعسدابقةا"المناقث!ةصرفمتالذيْالمراكعشياقول

بانصرإحةيذكركما،موحونالجندضكان!انه)06(مرتين

.18مي.،والاضلمىانريتييةوصف:العمري06(
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اليهم.يضاج.الذينالرجالا"عالدنءمراكئسمدينةنيالسلطات

ومزَة-،البعوثنيبعضهمكئف"-بعثامزَةالمجندة0.القؤةوتسمّىَ

."...هزصرةمنولاهَيْلانةمنالصسكرقيإحدئكتبلا)ا-اعسكرا

المؤئنون

ء\
الئتمابهو(أياندسابكتاب)و.المؤذنونيأتىالجغدلبعد.وكذلك

المخصصوالقمعم،الطبظتضمنمنضصلهطبقةيجعلهمالذي0الوجبد

تهم:ذنونالمةالطمعكايمنبعدوكذلك"،()66غاضىالكتألبافىلنى

هفَتة4،تينمالاهل،كوماية،هرغةذلكمنسب!عةالقبائلامن

وبعد":كالاتىهىالفقرةوبقية،(،القبائل،ضفيسة،جميوة

فىهموانما.ذلكخلافائتمييزفياليهم0وتو،الحضرهؤلاء.جملة

اهلبرجأهلواليهم،الرياضاهلذلكفاول.والمو.اضحالبروج

ا،ربعةهؤلاءْ..المتوسعطالكم!رامبابوهو،!ا!!انةبرجاهل،الثار

القديم،المناراهل،الجديداالمظر1اهلإ.الطيثة!عاالسفرأهل"هم

الازبم!ةوهؤلاء،المواضعفيا!شةمسمّعو،الل!عقايةاجامعمناراهل

.،(بالمدببفة.المقيمونهغايضا"

مَإهت.التي"الموحدينقبائل"معظمتنصكلالسبع1القبائلهذهان

طينةفياوُضعواالمؤذنينبتيةانهاضح.الوامنبينما،حركتهمعليها

اكمش،مرامدينةهناْبنالضرالمقصؤدعلىْانلالقرينةوت!ل.مرأكثس

علىداموضع"و"منار"و"برج"الكلماتتدل.اني!ضَملل!أذْ

فلكوعلى.العدممةإساحدةوامدينةمنجزء.بلاهي،مئفصلةصن

وهؤفنوالقبائلمؤذِّنرهماطقت!ينالىللمؤففينعاماتق!مصيماثفةف!ان

،،العموم-الجموعلأالققم!ميمفبىسابقناوردتقدسيموهو،الضز

بعدهاوما47صالموصينتاريخعنصتنثرلموثائق:برفىفنس!-ليني66(
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كيلمةكاتَا0اذ،ولاأ.بطربقتينذلكتضحيرويمكن."لاعظمlالنفير

من))عبارةفان،قليلقبلعُزفتكماجندلكلمةمساويةهناصوع

عائمةعبارةاذهاعلىتُفهمأنينبفبى"صننانالموحدينمنذكرنا

أشىعامةْبصسورةتنقسمالموحديةالعمصحكريةالقوأتان"بمعنى

منْالصجحابالمعنىليد!-الجندجموع-أحدهط،(،قممعمين

للفصال!ظاهريالمعذىحممملبااوهذا-وثانيما+اطلاقاالموحدين

جدالصحيصحبمالمعنىللموحعينكانانههوالتف!عميرأن-العربي

فيالمشثصحرةإلاحنبباطببهالتالقواالىبالاضافة،العاصمةفينظاصون

يقابل"المموم-الجموع"المَقسبمفانإ!الةهذهوفي.!زاضيهم

نيماادناهمبينهو.كمنا".حدينالمو-الحضر"التقمسعمعامةبصورة

الجيحو!اكلصنبىانملاحطةتجعرمماانالا.والمؤذَنينباشطبة!صل

.واحدةمرةإلانيهذكرهمايردولا،(المعجيِه)فىالاتردانلاوالعم!م

عنو2،الجفدفبىألافخراطكيفيهعنتذكرمعلوماتلدببفاوليس

المثعيير،مدينأباإن.العموملتعبئهالامر1صدورعندالمتبعةا!ريقة

فراكثسصينةفي.الجندفىالوقتبعضأمضى،الصالعتلممصعانولي

ويقتبعس.بر.اني!اإعقبُرفانهولذلك،الافدلسمنلكونهبببعوكماوذلك

فدينةالىذصاثم":نيقولنفسهمدبنلابىكلمات)64(التادلبى

ن!انوا،الاجناد1جملهفيمعهبمالاندلمس1وادخئيفدظتهاصكفس

ي!ثصيرالتادلى.انكما."اليسيرالامنهيعطوننيولا،عطافييكلون

اتنص"انويبدو5الجندنطاقخارجاتلالوتجنبدانهيبدوماالى

سيجريكانالذينااولئكاسماءانالوإضحامناذ4الا،)65(هحرَّف

علىرaصحاوهِو،بالصكاليهايمثمارولفيقةفىمكتوبةكافمتاتجنيدهم

منتعليماتيتلقىكانيانهبدل!.الذيالمطيالو.البىعني!ظنما

-371التثعوتالتادلى64(

.024المصدرننهـث65(
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هحاياتاليمفيفمترهماالاولىالننةاماا.لطلبهبالنم!عبةاذناهوسيرد

مراكشمدينةغيالمركزيةبالسلطةفصحقةالثانيةالنئطواعا،الفائل

لَبستعملفانها"صسمع"لل!مةبالنسبةسنره.وااهااثفاءاأوبالطببد"

اماكنفيئبرفبالمسجدثظض5علىللدلالةالحديثةالمفربية0اطهجةش

6(.المالخطيباواالامامعباراتبعضاؤكلاعادةوع!ْ،بالمبلخاخرى

نابعينا0كمانوفلعلهم،الاحياءفىمقرهمكمانولفا،القرينةهذهوفي

انفسهغ.للمؤذنين

نا-ضأخرتفسيريبدوفيماوهي-صاثصرةالتاليةالنقرةوتذكر

91!-8لمص5ONالظصسر)أنلهعبدأبا1المؤمنينامير Nم-

معهي!سافرون11!ذينالمؤثذينعناشط(م1214-3لم!061

يخضتفاوثمة.خاصةللاوقاتازينب!الموافهموأمر،المعملاح1وغيرهم

.)68(الأدواتمنمضلفةلإنواعالفقرةهذهفىانجزا!يمةاستعمال

الطلبة

كانواوهؤلإء.الموحدينطلبةعنالمحلاحكذلكالناصراأسقطاكما

ذكَرهميردولكن(الأنعصابكتاب)ضفصطةببتناولهالاطبقةيشكلون

امرلذكرهم(ا!انسابكئاب)واغفال.الاخرى1المصادرصيحش

عنهمالمتونرةالمعلومأتو،ساميةمرتبةيحتلونكانواانهمأذا،غريب

وببضهم.الطبقاتغيالاخوىالإصنافعناتصرفرةالمعنومات1مناكثر

بانويذكر.الدإرااهلواالحُفاظوقبلشعيناهل1بعد)96(القطانابن

فيمااصبحظ.التسممبتيقوكأقيب!وانهالا،،الطلبةصغارهم"الحفاظ

كماق.حالياهغامنفصلتينعنهما.الكلاموسفقفاول.ضرالشينبمد

Textes()2الرباطمنعربيةنصوص:(Brunot)برونو67( Arabes de Rabat39لم

.3وحافية

بمدها.و.،2/808ميزاتكملةتحتانظر،المربيةالتؤاميصىملحق:هوزى68(

.38الجماننظم:القطات)بن96(
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ايضا1بنلضون،)07((الأنسابكتاب)يذكركما،الموحدينطبة

ةالجزيلةالعطاياعنفضلا،(الاعمثعارمنيؤصلةالدواسعنويا.منمرتبا

منوهسم)المصامدةطلب!ةمنغببرهمدبىنعامكلفيأتاوانكل!عر

نإيذكرا!نتادلىإانالا.(إحضرأااطبةيبدوماطىاكثممىالمراي!محجيهم

بيتمنرسمتكاناننممب:فااحص.1االعباسىاباالمعروفالصموفي

.)71(الحضرطبةعحالماث

2111المراكمع!يفيكر ) Vطلبة:طانفقين.الىببفقسمونالطلبسهن

الطائفةاناهوالرئيسىالفرقانويبدو.الحضروطلبة،الموحدين

الذينهمالموحدينطلبةانكما،اكلثربناضبازاتتحظىكافمتطالاولى

جرتوتد":)73(يتولوهو.أسعفارهنيالطيثةيرانتونا0كانو

اهلمنحضرتهمالىألعلماءاستجلابوا،البلاداالىبالكنبِعادتهم

يكروننهم،الضعرطلبةوسموهم،النظرمجلماهلوخاصحة،نن.كل

المصعامدةمنبالعلمشىممنخر1وصنف،ويقلّونالاوتالظ1بعضفى

الطفاءعليهاسارالتيالمنإهج1يصفثع5(،المو!ينطبةيمععمون

الاسفارئىللطلبةالرئببح!ساالعملانويبدو.ومجالمسهماسظرهمش

وفلك،المهديتو.اليفصوالقراءة،الحكيما؟وركرا؟يوقلاوة،الدعا.ء

!الديومي.،العملاطمراهنمرحلةكلفيللطيفةمرافقتهماثفاء

فقرةانبللا-الضرطلبهالصلاةصاحبابنيذكرماوكثيرها

ناثرونولكن-ضهمواحدانفسمههوكانبانهتوحى)74(في،.تجابه

.48صبىالموصينتاريخهنتنثرلموثاش:بروفنمس!-ليني07(

وبخه.165اقثحوفالتاثلي71(

.TIT،103المصييةالمرا!ثي(72

T)المصرنفصTIT.

.275بالامامةالمن:الصلاةصاصىابن(74
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رسالة)بش.ككنهمبمفلوماتتزودنأترينةفيلهم.ذكرهيكون

بضظ"وأمثالهم"الضعرطلبةالمهدى1ِبىصس،)75((ل!لفصول

تلب.ظهرعنالمهع!ي(عقيائد)

ناسبتىوتد.المركزيةللحكومةردصلاكذلكاعطوا؟لطلبةولعل

ئعمياستهمتكنلبمأن،الاوانلالموحدينسلاطين.أتج!اهلا!نا

وضعهممنمخقلفبتفطبئالاصبلي111!قبليالنننطبملاستبدال،!المقصودةْ

لمحصاعةولائبممنيجمثرانفمسهماللموحدينولاؤهميكونموظفونببيره

يدْكرهمافلعل،حال.أيوعلى.الؤلإدةبحكمالايهاينتمون.التى

..الخصموصابهذادلالةذ(1م1126/ء052سنةتحت)76(البيذق

ابومنهم."الموحدين0تبائلالىالموحينطابةبُعث!السنةاتلكناني

إلىالمنجصس!يةه!دوابر،تببانقرْتهل11ْالى0نفويمَقبن!معى

السوساديوا-بتيفنَوْمتاويقصد)."الطلبةهنوغي!رهما،امةغُص

صعب،امةوذجدإ،سروةجبلششرقسايفتهيالذيواالااعلى

ابنكذلكيؤكدهوهذاا،هعسكورةمننرع،V(.7)(ا!انسعاباكنابْ)

؟لرسائلانالضعوصبهذ)1الانتباه1يستزعيصاانكطا.)78(ظون

بدونتقريباكلهاموجهةبروفنسال-لينىننصرهاالتىالرسمي!ة

كانالموحعينسلطةوكأن،الملن1هضلفشالطلبةالىاستثناء

رئيسعية.بصورةالطنبةالاقاليم1نيي!لها

!

يكونيك!الضماظسناولالذ!(الأنمنعابكنابامنالتسمان

.1!ص..يالم!انهلركالى:البينق75(

..NTTالمصرنضي*(

.44بيالموصينتاريخعنتندرلمونائق:بروشع!-ليني*(

VA)3303المبرظوتابن.
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ومبن.بتوإليهموذلك،عثعرثلاث!ةالقبنائلامنلهم":)!7(هنهومغير

:اثمصعامنلاثةالىوينتسمون،هرغةإولهم،الداراهلحظظذلك

الفزاة،أالداربمامبههل11ْوتشيأضسماغَنْجميواييت،قم!م2وصان

هسكورة،القبائل،جفيععمة،جعميوة،هفتاتة،تينمالإفل،ضسم

ول!كلميةنايهموليمعى.الظلأصنهاج!هَ،التبذصنها.حة،الثفة

ثونهذ!امنءنسعىفهمالمممصحيلمنيكونويكاد."الظلاهسكورة

!شءولا.ضوفرةغيروهذه،لضبطه،اخرىنصرصالى1الرجوع

ولكنهاالفاهضةالفقرة11هذهعلىضو.ءاجموأيالقيالضاظاعنيعرفأحْز

التالي:الوجهعلىلالنترةتنمميريمكن،اسالاسهظوعلى.مهمة

اهلضاظهممرتبةاعلاهموا،معينةقبائلمنفتطالضاظيؤف

باعلىتض!الشالتبيلةاالى!ينتموناهمهمنانينمَظروكلما،الدار

اعا!صاثلاثالىارالداااهلضاظوينتسم.هرغةتبيلةوصضزلة

هؤلاءبينيُططلااناينبضانهاالواضحاومن،بالفزاةإحطاهاتعرت

الذيللمسببتنميريو!ولا.اعلاه1عنهمتحعثناالذينالفزاةوبين

تبيلةوهي-كؤصةصيلتاالتحديد!جهعلىاستبعدتْإطهمن

فان،عنْذلك.وفضلا.)الظلوهم!عكورة-عاليةب!زلةت!ى

فقط*قبيلةعشرةاحدىهوالتفسببرهذاحسبالقبائلجمعدهجموع

نان،واعنْجَالىأيتواان2و!االبربريينللتعبببرينبالنسبةاصاوا

اها.صانةأمعربيةأص!ي!فتهمحهرغةاقسامابيناببضاصب.؟الاول

البربر0لفةشالمختصينبينلهتانسير.أيجاديتسنفلمالثمانيالتعبير

كا.الدارباباهل"ي!عنىالتعبيرانالمؤلفيقول.إستنسرناهمالذين

ينبشاغَنْجَمم""وانانذلكوعلى،"الاهل"1معناهاأبت!""اكلفةان

البربريةالعبارةا)08(البيذقويم!دهمل."الطأرباب"تمطويانا

.48الموصينتارمِخعنتننعرلموثائق:بروفنسالْ-ليفي97(

021المةينجاراكط-:البيذق8(0
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العرفحسمبط،"البيتباب"وهعناه!ا،لحثي-ق-إيمي))

ابنويستعمل.د%تبما".إلقصر))ئقطاوإ(التصراباب"بمعنىالمفريبى

وافعِل!ةاْحربدون1)"منتمي"و"منتفمي"كلض(18)ة"الصعلاصصا

"ايصاأذهاالواض!ومن،(،الطينةرد/1"تعنيانبانهماوياثرحهما

واغَفجَمبى")1لاعتبارالمرءيفريماوثمة.البيذفعند"تجمي-ن-

المرءعلىالصعبمناناألا،"تجمي-ن-"ايميلكلمةتحرينا

ببقح.انالتحريفهذافمثلالممكنمنكمانكيفيرىإن

وضوحا"البيانجاتإكدثرعلىيخوي)82((الموشية1الطلا)كقهابان

وربّى":برخهئمننبسبانجديررهيذكوم!،الحفاظعنو،اهجة

،)183يُطبهااعزكقابوهوالموطأ1كنناببحفظاالحفماظالمؤمنعبد

بسعدجمعةيومكلفياخنهميدوكان.المهديتوا!يففنذلكوغير

،ألاففلائةنصوهم،فيهالضاظفيجتمع،الضحرد.اظالصلاة

والتربايةالحنظسرعهبهمقصد.وغيرهمالمصامدة1منليلةابناءكانهم

بالمَوسى،بالرمىويوما،!الركوب0بتحلببميرمافياخذهم.يريدهماعلى

بانبْفهمويوما...بسضانهخارجصذههمابجرةشبالعومويوما

ضأثبوأ.البحيرةتلكفيلهمصفعهاوزوأريققوإربعلىايحفوا

مؤونتموسائرنفتتهموكانت.بالاثبوتارةبال!اءْتارةألاداببهذه

عزلفببهمادالمراهذاْلهكملولما.كدفلكؤعددهموضلهم،عفدهمن

العلماء:وقالى،الريماسةواالاعمالولايةعنالمصامدة1.يانسيأخبهم

بانيذكركما."الماثحورةفراهعهموابقاهم.لهمفسلموا،!ماولى

ولإي!ة!همكلاوولتى،التدزيبنممسيطتونابناءهجمليالمؤمنعبد

.275بالامامةافى:ْالصلاةصاصابن81(

.135الموثعيةالطل:الاصىمهبملمرلف82(

.تومرتابناسمتتالمراجعثبتانظر83(
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الىتشبهفقرةفيايضعاذلكببقولالقطانوابن.المناسبالوقدتافى

.)84((الموفصحيةْالحلل)مناقتبم!ناهماتقي،1الفقوةكبيرحد

كمانانهالمحتملمنكبيرشعخصعنيليما(A*).الباديسي.ويذكر

فى،:انيقاعالماكان:م1243-2لم!064سنةفىحيايزالما

الاضعر،ا؟صوفمنجبهيرتديوكان.وسيما،النظانةغاية

منانحتى،طمائفياونعلابيضاءوعمامة،تل!حانصوفمنو"احراما

.وتخاهورعهفياحديشكولم،الموحدبن1حفاظاحد0صسبهأبصره

المدنيةالادأرةرجالبانهناصمتالتىالمواادأس!اسىعلىويب!و

بانلاحظناانسبقوهَد.الضاظ-الطابةبينمنيختارونكانوا

ضمهصاشيبررهاثمةانويبو،بوضوحيذكرل!الصنفببنبينالنرف

تنطبق!!الصعفيناحد1عنالمعلوماتاناعتبارواأحدةوامجموعة

المدنيه0الخدمةر!للتدربببجهمازالمؤمنلعبدوكان.ا؟خرالصفف

المنامعبالوقتف!نديرسلهموكان،.الضاظباسمإليهميمئ!ارالذين

المحؤرية1الرسميهالرسائلجميعنكونوتكاد،الاتاليم1.ادارةلتولي

فياردةالواالعبماراتامنوكث!ير،الاقاليمصنض"الطلبهألىموجهة

هوالدافظانعدىللنبعكجالايدعبمالاتعلالمعف!ب!ي!ة()86(11)ائطل

الموصينهنحانظاسوسةاهلعلىنتدئَم":ذلكصثمال.الوالى

هق"عبأرةإضانةانوا."الكومياعَلنَّاسىْبناصضاببديعرف

.كلمةيستعملبانهيبينانافعيالمؤلفرغبةعلىخل،ْالموحدين

ابخايرة!التراءةفانوإخيرا.الموحعينعندالخاصبمعناها"حاغظ"

.132البملننظم:المقطانابن84(

.51الثريفالمتصد:الباهيسي85(

8)l1،5+،.+،2.،الصنسيه.الطل:حعبميأالوزير..
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،ضرادفقانالكلمتينانالىاتثسيرالبناديمعيامناالمعطبقلاْلاقتباسفي

تظما.اخرىأسباب!المجونقدالمفايرةالتر.اءةباتئنكَرلاأنههع

مزو!ار"..ال!انأبناسمهةشخص.عن)87(الفبرينيويتحثث

الطلبة،"كلمةكافقطاذاامالالقرالمستحببل1ومن."المفرب1فيالطلبة

طلبتاوال!ضمرإطلب!ةأكخاصالإصطلاحبىالمعنىتحملهنا

نظم)صاحبهوهذأإقطاتاابن.ن.يكون11ويحتمل.الموحدببن

وفي:مرةمناكثرالدراسةصذهف!يمنهاتتبدصضاالذيا(اصصان

،"بمراكمثىالعلمطلبةراأهس"انه)88(الاباراينايقوللهترجمة

اصطلاحيتاهميةأيةإخبرينيالعبارةلينىوكأنهبببدويجمله!ا

المصطلحات1فانولذلك،حنصبباموظفاكانألابارابنااناذا،نجاصة

بانيعلمكانولما،اخرى0ناحيةومن.إديهمأ!ونةكانتالموحعية

عنقيَلهذلعله،موحديخاصقمصطلحهي"الطلبةمزوار"عبارة

الموحدببن.0غيرمنالههَرالذائدةفصد

الؤباهل

:)98(فقطلويضرالاْنساب()كقابغيرالحزباهليثكرلا

عنهميذكرلإُانهألا0"تتدمكعااليهماوتو،رجلاخمسونمنهم"

المهديولكتابانكريمللترأنمرتلببئأاكافيولعلهم.ذلكقبلئسيء

.)09(ابأحزاالى،الكريم0ن2،.كالقرص،يء.انهبيدوالذي

.21الدرايةعنوات:الفبريني87ْ(

AA)0291رقبمالترجمة،الصلةتكملة:الابارا-بئ.

84الموحديقتاريخهنتنثرلموثامق:بروفنسا!-ليئي98(

.26الباننظم:التطانابن09(
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والتطويرالنتبداء

لجمعاولكنهما-،إشطبظتمنْصءاتمامايثصإقلاالبندينهذينن4

الطلا)صاحبيقول،فاولا.ضهالمجروذ،ةانثونبهالارتطباطهماهنا

علىنجعلالمهديان،)29(القطانإبنعننقلا،)19((الموثسية

ولينس،اهذايعنيطماالوأضحامنوليمى.ذتيبااتباعه0منعشرةكل

قمسمافؤمن1عبدبانذكرنانه،وثانيا.عليهضوء.أييلقىماثمة

هذهموضوعك!انتالتيبالطبتاتلهاصلةلاطبقاتثلاثاليرعماياه

نابدلاولكنها،صرخةغير)39(رسةشفلكوردوقد.اسةال!را

لمكل553مو-61147لمء541سنتيبينماكتبتْقدتكون

مدينةمنعطيةبسنجمنرابوك!تبهالمؤمنلعبدكتبهيا،1158.م

طبقاتعلىالناسبتطويروإبتدىء":تل!عنانطلبةالىامراكثس

الاهامبايعواالفينالاولرن1همْالمحسابتونالاولى1نهطبقة...ث!لاث

وقعة،أنعحاهدواالذينواظافهوصلَّوامعهوغزواوصحوهالمهدي

ودظالامرب!هذ!2منهن.ا!بقههذهويتلو...بفضلفا.اوبماؤواالبحببرة

الثالثةوالطقة.انوهرافتحالىالبحيرةابعدمن..ها!حزبهذافى

خراتثلاثالطبتاتهذهوتتابل."جراطمالى1وهراننتحمن

الذين،1إولئكهمالثافيةاوانطقة،الروأدهمالاولىفالطفةْ.منطقية

بينماذلكهحالند.اءللبو!ا،.البدايةشالحركةاليينضموالم"أنجهمهح

الناسكافةهمةالثاللثةاطبقةاو،أتدامهيوطديزاللاالحكم1نظامكان

كلقُمعتْأنابعد،اأبواامث!عاؤوا،الحركةألىأانضمواالفين

لها.معارض!ة

.86الموئعيةابحلل.:الاسممبهولمرفه19(

.27الجطنلخم:التطمان)بن29(

45ص!صرةالظنيةالرسالة،صي!ةمورسللمجموعة.بروفنس!-ليني39(
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استنتاجيةخاقمة

العربالكتابت5تجنيهأمكنباتذينحىءكلينمتتقدمماان

الثعنعورهواسباحثلدىفعلردواوا!.حدبتافى؟0طبقاتع5!ضبحولى

منوكات.بذكراثرايببتركلمكهذاههنياصرحالانبالدهمثة

كقفياص.التنحتيمىكهذاالتئا!يلمحكمتنظببمي!:تاتالمئر:ض

له.اسعاصرهَ.الكتاباتفياليها،ثمعاراتتكررتقد،السكانطبقات

(ا،نصابكتب)بهايزودناالمادةفععظم.كذإكلببسالامرانالا

كثيرةتفصيلإتالمراكمثىويرر*.عصد-2تيمتهبحنَناانسبهتالذي

اها.الهامةالنقاطببعضانقطانابنويزودنا.!اقضاتفيها.انولو

."الخمسين))و"العنرةا)الايذكرلانانه(القرطاصروض)

ئقدتْمؤلفاتايديهماصتاولفيكانولطه،المقخرونالكنآبواها

يختظركاناللذاننالمصدران.يتولونهمالديهمليصنانه،ن71

إلرسائلعةهجمر)وهمما-هامةمصإوماتعلى!هماالحصرل

طبيعتهلمجببا،ولالمصدر،خلدونوابن(الموحديةالرس!ة

يزوداننالا-للمؤلفالمبروفةالاهتماهالتبسببلثاشوي،الرس!ة

الفارة!وخدونابنبهيساهمماوكل.بالذيبشىءالواقحفى

(المهديألهتملما"انهوهىةالدقةوعدمبالفموضتتصذاالتى

يذكرولا.49!)"الخمم!عبقأيتسماهماصحابهامنضعون

سلاطيفهممنأيااوتنظببمهميذكر،.انهكما،بالاسمحدينالمقالتادلي

خر،2الىأنمنيردالمصامدةاسم!تصحببح.واحدةهرةولو

حكماث!ناءكتابهالظدلىالفَّلتدْ.حدينالموببعثيانويضمل

-*1223-611)المسقنصر 1214 / ! ITطىءودالكشاب،(م

إلمعلوهاتبحضمنهايسفقيانالمرءينتظركنانالتىبدحكايالت

/TVAالعبر:ظدوثابن49( I.
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ثائماوثمة.الئاحي!ةاهذهمنإلقيمةاعيمْاقبمالوافيولكئه،عرضا

الىتضيف،ضقودةا؟ناحتيكانت،مؤلفاتْغلىالمثورامحانية

باسمالمفروفة(!الرطة)فنان،الجصنوصىاوعلى.ألضئيلةهعلوماتنا

يعثراتدالسَرَخْسيحمويهبسنالله1عبدالعينالتاج(الذيل!فا

الاه!ة.بانخا!درةكاتَذلكتمأفاذا،يلمدثرففيمايوماعليعها

لمص3!هسنةنيالمحربالىتدمإبنسامبلادمن:هقاصهيهابناوكان

ويفكر.يبلؤكماسناممنصنبفيالمنصور1يخدم،م7911

يدْكرهكما،مؤلفاتهمنْالمنتقاة1.التناضيلوبعضعنهشيئا)59(اقئَكإ.

.g()6ظكان..ابناكذلك

علىالابمالافعلتامقدكله11!ثظامكانا.افهاعمايتع!عاعلن11وللمرء

يتفقالتيالنظام1من:الوحيدةواِلاجزإء..مبتكريهذهان01فيأبالورق

نا!المرجحمنوبببدو،"يلخمسون"و"العمثبرة"هى.انكفّابعليها

واصلفمابللا،ال!حولةحيماةطوالبتياالمحظنااضجزءانهماهذين

لقيامالاولىاتالسنواااكبوإالذياالحماهىافتبرأنوبعد.الضصجونْ

مقدراكانالنظاماكهذاالمرونةتعوزهأمعقعانظامافان،يلموحدببندولة

ضراميبماارأضأمتلاكأنالوختى،طبيعياموتماش!كدونييموتانله

يجعلهلم،آلاجانب.المسكانمنهائ!تافىاعدامنفيهابمنا،الاطراف

الاضناية.البساطةيفسدلماوْ،كبيرتضيردونتماماللتطبيقتابلعْير

إلموحدين.لحركة

.8..ْ\-69لم4ا!لبننع:المعري59(

الطبمة(الاسلامببةالممارتدائرة)افظر.لمه7الاعيانولهياتظكانابن69(

ثي.6-1/5"الثيخاولاد"تض،الئافببة
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الئنامنالفصل

القاضى

إىاالدثله،أعمالبتقعسبببمتعترفلاالاه!لاميةالدولةانالممروف0من

كلمةاتكما.والقضائبةوالتنفيذببةالتثصمريفظكالسلطاتأضعحا!

فىيوجدولم.القانونكلمةالوجوهجيممنثن!ماويلاإلثريعها

بصورةعملياوكذلكنظريا-/الحديثةالازمنةحتىالاسحلامببة1الدول

منأفيْجماعة،للكلمةالحديثابالمعنىتثسريعيةسلطة-عامة

الصلاحيةخوكو.اقدويكوفون،انينإقوإسعنأمرالببهمْيوكلالإفعحخاص

افكابىنطاففسيجديدةأنينقواإوضعأو،.القائمةالقوانينْلتبديل

هببئةتعملىوقدللتغييرالمقالجةغببرفقسعهاهيحتىقكونلا.اساسببة

قواعدبمقتضىاو،مضَلفةاضزاضاتأساسىطىعصربببماتثبرنجبعية

تثصرببعيةهيئهنان،وباخَصصار..الظروفحمبتتبدلهَدمختسنة

وعلىثسيءلامنقانوناتسنقدالحمفبماالاوروبيةالافكا!حسدبط

يضلفنالحال،الاسلامني.أما.لننسه!اهيترتئيهاتو/اعداساص
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فيديوهذأ،الانمعان1وضعمنلاتعالىاللهصنحمنقمامالآ-فالقانون

الىصشيئتهقعالىالله1أبلخأنمنذانه،اولا!ا.هامتيننقطقببنالى

النبيي!ن،ضاتموسلمعليهاللهصملىمحمدالنبى1طريقعنالمسلمين

وثاتيهما،.العينايرمالىيتبدلولنيتب!ل!لاالذي1المقانوناؤجدفقد

االوحيدةالمصادبى1وضعتنقد.الحدشابالمعنىللتشريعهجاللاإنه

ويقتصر،جمديدةلمَروقنهائيةبصورةالاسحلامى1ل!قانونبهاالمعترف1

ل!ف!افهاوهكذا.وضيببمهاالمصادر1تلكتفم!يرع!ىالقئنحريعىاالعمل

ثمةليساذا،تن!ريعيةجمعيةالصصحبالمعثىتقومانايمكن

كرسواالرحالمنكدثرةأعدادالا!طمعائماداهناككانلقد!اَء
.....هسعريع

النتهاءهؤلاءن11الا،التماذونكنهلمبرنة،المصعادرأسةبدرا،طاتاتهم

هؤلاةمنو(احدوكلاالاَخرءاعنضهماحدالموااتمامامدمعتق!ينيعمئون

الصعتثتاجالىااحيافافقيهببَخلضوقد.نفمسهيمثلْالالاالفتهاء

شائعالآراءشالنباينهذاومثل.غيرهفقيهأسحتنتاجاعنيختمف

الاسبابإحدوهذ؟،.زميلهير،1عنقيمةيتللاالوإحدورأي،جاأ
مرضية.بصورةالدنرببعةقُقنَقلماطهاامنالتيا

اسلاميةْادولةايةاانيصثولم،بالمرهَعطيغيرما%اوهذا

وحدما.النصمبريمةالىعبالرصشسؤونهاارةإداالم!نمنن11وجدت

ثولهتأسيسىعادةيصعصالذياسىالحطمنالاولىاشننسوهَوني

ثاالا،تالامورلمج!حاساساشكونالدشريعةبانعادةيُطَن،جديدة

لل!الحباردتياراولتصلعلى"عادةتتوىلاغضبمازهرةالثرع

وضعمنالقافوناوهو،احقمالا1اكثرفباتالبىإعادةفاببلض،الدفيبىية

ان.والمذارمكالمكلصنيه!اهرغوبثمارمنيصحهمامع،الانمعان

عاجزونفانهمبهماالنتهاءنعدومهما،دفمهاعلىئقوىلاالعمليةاهذه

،نشعهمالدضليدعوناعمادةفانهمالواتعاوني.دونهاالحلولةعن

بهيبررونهاالشرببةْشليجدواالافتائيةسطاتهمويمحتضمون
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مايومفىافتقرصمنماحاكماانيحثثْو!ما.عليهم؟المفروضبةأ،عمال

يوسمضطيترددالم..اتخاذهفىيفكرقداجراءلايتأييداتصدرفتوىالى

نإالى1ألاندلصفبى)ا!وأئفاهوكلخلعبحطتهالقيامفيتاثسفينلمبن

الفزإليالعظيم0الاماممنىفتءهئهابعا،فقهاءعدةمنبفقاوىتسليح

علومي!جاء)كتاباقاحرادونيحلْلمذلكانالا)1(3بفدادنى

نجلعلييديْعلىالمريابطينأصراطوريةانحاءسائرفي(الدين

بوسف.

التيألاسب!ابادراكأمحن1أعيننانصبا،عشاراتهذهوضعنافاذأ

في(اليومن!سميهمكصا)"القضاء)1رجالكانماكثير!أ-!هامن

تقومألحكوماتكانت".ول!ماالزضببه"الس!طةهعصحعتمرخروف

لارضاءيع!ععىن01الفردفصلى،النسريعةبهاتسمحلاباعمالأرباسصمرا

باللضصبةحلاامحهلأعالصراهذابجعلومما.الحكومةأرضاء!اضفبره

نماحيةتلتزمانهاهعمقبولةبأحاديثالاستمف-لمهادا!عادياطنللصموا

صلىإلنبيعنيروي2(إألاحاديثهذهوأحد.يظنماعلىمينة

عصانيومن،اللهأطاعفقدأطاعنىمن":قرلهومسلمعلببهألله

اميريعصىومن،اعنياطافقداميريإطاعومن،4إوإعصىفقد

فكرههشببئا،اميرهمنرأىمن":)3(أخرويقول."عصافىفقد

ميتةماتيالافيموتشحبر،االجماعهانجفارقا!ليسفانهفليصعبر

.انضميرهأرضاءمعلهيجوزالممطمنان،وباختصطر.،(جاهلية

حيثمن.المشبهاتحولهاتدوركانمت:لوحتىالزضيهالسلطةيرضخ

(.إن!مرعباال!تزامها

\.AV/lالعبر:ظدونابن1(

I.4/31البخارىصحي!:المخارفي2(

.441لم4المصدرنف!!3(
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ثسأنيكونكيفولكن،العاديللرصيكفيماظفىولعل

المخاستة1انينالتواهذهمثلتطبيقضهمئنتظرالذيناالموظفين1اولئك

نأأبو.ا،خاصبوجه،قضاةعنكثيرةامنثلةهذاكان؟فسرعل

صذهفيعانوافاذ!مولذلك،الخالدة"الحيأةفياطهماأ.ل!لىببمعحيئرا

العفببا.ألحاة0

نتائجعدةوالدولةافاض!ابببنالوقوعالممكن0الكامنالفزاعاولهذا

عنببحجمماكثيراالتقيالرصاانالفتائجهذهو.احدى.هامة

سيبي!نكمالذلكخر3سبباثمة5.عْأن)"أمصماءمنصبتوليقبول

يتبلونمنانهى،للإولىلازمةنتيجةوهيثانيةونتيجة.(بعدنيما

الاتجاه1هى،الثالثةوافنتيجة.ونزاهتهمضمائرهمفيينسَأالمنصب

الخصوصوجهعلىالدببنيهالنواحىافىالق!اضيهينمحصرالى1

الزضيةيالستطةبهاتعبألاالنيمنه!ااننوطاحيتلكفىاوا،ْلمنصبه

أقأمة"الىكذلكالاقجاهدثم،اشبهومااثوالمببراالطلاقواكالزوأج

االحماكمجرغبالتفيإتدضبافيها.للمثصربعةبابسمح4لااخر.ى1محاكم

وا،ائقضاء1منصبيخلصضلى*صكجمرصالبعضورَم!ىقبوث!فىلي.فيمااما7

نا.فترةكلفراعنهعدببدةامثلةفثمة،حالأيعلىالاحجام0اظهار

احا!يثعدةوفي،الكريمإلقرأنفييردمالذلمكانهامةاالاسدباب1احدا

الآيةذلكصال8الموضوعإحولتحذيرعباريالتمن،نسريفةنبوية

،)4("الكافرونهمفاولئكاللهأأنزلبماببحكملمومن)):الكريمة

الىوُبكل،وس!اْلالقضطءاابتفىمن":المثعريفالفبويالحيثوا

خيرومنفي)5يسد!دهْطَك!عليهاللهاأنزل،عليهأكرهومن،ننسبما

القيرو"نفىالتضاءالفثيه!رلشحهدرحمحسحِدوضِص!5أعلى!*!رأ!مثله
ه4ذ!الج!

عز!لطير!حمي*؟!!ا274ية،الماندةصوة04(

.324المصاطح-مثكاة:ابتبريزي5(
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A.لمء234سنةفى 4 °tبعضإنالمحتملومن..يبدوكمالحتهأريضدم

صوركلهابانهانعتقدلاولكنظ،صضه!فيطحمكركالامثلة1هذه

03،02-ه4ا!ثاهاصالمذكورة0للاسبمابوذلكسمابقةعهودعنانخأبابتدعها

الذي71!العرفي.ابيعنجزنيأوهيْضتولة)6(المالكيروأتةهيوهدْه

أث!عدعليهوأ"غلظحولاعلببهأديرانبعديلقضاءسحفونولي":سبقه

:سحفونوقال..الاببمانبأفسد:الإغلببنهصذعليهبرحاف،ْإظظةا

افه،أْاحدهما:ض!نابئالاميرمنكانحتىإلامر0هذاقبولارىافيلم

له:قلمتانىحتى،رنحبتهاكلنىيدىِوأطلقطلبتماكلأعطاني

إلاوامواللذ،سىظلاماتتغلهمفابئ،.وأعوانهموقرإبتلثبيثكبأهلأبدأ

لق:فقال.قباماكمانمنعنببهمي!جرىءلماذ،طوبلزمانمفذلهم

ولاببةتمتلما...رأسنىصرقيعليالحقو.اُجْر،بهمالاتبد!v،ئعم

والكأبة...،سالغبقس!انالمتكلمأفرأيتهالناسىتلقاهسحودظ

فيجة،ابنْتةاعلىدضحتىنممار.يهلْيهاقةاحديتجرأماوجههني

فطم.سكببنبغيرابوكْذبُحاليوم:لهافقال،الناسخييارمنوكانت

فهف!يك:لةفقالببوسفينعودتجاءهولبنولما.القضماءقبولهالفاص

صب!ألةغيرمناتاهامنانبل!ففي:قالثم،سكتلثم؟فعزيلثاو

منزصلهفقال...عليهايُمَنْلمصعألةعناتاه!اومنْ،عليفاأعُين

علىاليومرأيناكأنوبردنا،رأجعوبئاب.اواناللهانا:الاندلمى

نفصعلىوهكذا"...قاعداالمجلساهذافيذركولم،نعشكاعواد

نبوىحديثالىفاثصعارة،سكينبفيرالذبحقولهاها.الوتببرة

خ!سكينبغيزدتحفقدالناسبينقأضياجمعلمن":يقول)8(شريف

يجمعانكلانا،،ْالنمامضةالمبارةلهذهمخت!نةتنسيراتهناكان

.273الننوصرياضن:المالكس6(

401)نريقيةعلحاءطبتإت:لمعربإبو7(

.324المضابيحمثحكاة:التبريزي8(
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غيرمن.اتاهاهن"التانلاوالحيث.القاضعلنىبفيضاهربانه

بجثالمرءبذكروهو،الصيفةبهذه"الصيثاكتبشيردكالاهسألة

ائىوليمىالامارة!ألىيفسببرالصببثهفاأانالا)9(البخاريأورده

الاحاديثلهذهالبخاريرواياتانابالذكرالجيرامناناقع0والو.القضاء

الامراءالىتث!يركلهافيهمرغوبغير.امراانقضاءاتوليكونمن

يثسملاقانهماعلىالوهـاسعن!همابالمعنىالمحنمنولمل،وإلا"هارة

.والتضاءالق!عاة

زالفاكانالقتلببدإدظيلا،م854لمء024سنةشسحنيونْتوفي

الىشصعيببنعلىاهتدى0بجاببسنهثنكيباربع!انهذلكبعدقويا

:)01(توليتهمنقصيروقتبعدفصلهعلىللعملمضزىذأتبخلة

بعضعليهفالثعمار،فيهعليهفثصعد.مفهفاضفعالقضاءاعليهغرضلأ

سبباذلكيكوندالنسرعيالثصرفامورهشويدتصرفلجياناصححابه

سبنمعارضةفوضتأ،انالقيروابلدةو؟!ا.كذلكفكان.)11(لعزله

!نى،االثريمةفيليس:لهمفقالاليهاكدس.اطهاوبعضآلمكآص

افريتيةبحاضرة.الولاةالىالامرنجنبم.بهوطيفالمكاسىوضرب

."للولإيةيصلحلاهذْاوقإوا،بعزلهافأهروا

لمء060سبةصالى)ْ،صَوسطةفقرةوفي،الفرباو!قصى

بعث":.)13(مماثلةظروففىغاشاللبالعزيزاعبدتمنع(!9116

العزيزعبدإلىالتجيبى1يوسفبنحجاجيوسفابوالقضاةقاضى

يعفه،فلماستعناهوامرب!كثسنقدم.أغماتقضاءعلىليحرهالباغاني

لواللهوا:العزيزعبدلهفتال.القضماءاولايةمنلكبدلا:لهوتالى

.4/144البضاريصصح:اليضار.ي9(

.111العرايةهنوان:الضبر!ينى01(

.023الاجمهاجنيلى:باب)صدهلىاهثمادا،ل!وله"عنفوضا"لبزله115(

.186التثحوت:التاللئ13(
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قدرأ.فلما.الولاية1هذهتبلتهاقدميالىاقرشمنبالمنثسارنشزمتُ

خرااللهفجزاك،يوسفيااعفببتكقدلهقال،ذلكعلىصمم

4+.عإ!لمحينك!ل!

الازمنة.إضممنذنجدهلاال!عاءمنصبتجولفيالقر!دهذااانا

الذيفروخبنيللهبدكانالامرنيتحرجاابدى1مناولاناوبيدو

لم!173سنةاليصايالقضاءيوليهانح!اتيمِبنزؤححاول

كانجنماألايرضخونمالتمنحإثسدنروفيابنتمنعوتد.13()م978

ستفمنبطرحهتهديداينفيذ.انببونسك،يبدوماعلى،روح

الجامعفيبالقوةاجلاسه:الىاحتاجالامر1فان،نحدئذوحتى.اتجامع

،بالبكاءفروخابناجهنس،خصمانالبتقعمولما.أصاتهبواللقيام

هذ!و)ازاء.بهرحمةففعلا،المهمةمناعفاءهأ1الخصمببنرجااواخيرا

.)14(أضقاضعنالبحثالىاضطرانفسهرؤحو!،التصرف

بمدبهااستقضىمناولوكان"،انللقيرؤاقاضول11ان

منصبهشمهامتولىاالذير.افعبنإرحمنأاعلبدكان،)15("فقحه!ا

القيروانبنيتوقد.نصيربنموسىمنبأمر،م996/!08سذ"

ولىعمنطؤماتتتوضرلاأنهالا،م067/!05سنةحوالبى

المدينةتأسميمسبينسنةالثلاثينافننرةفي،احدوليهكمانان،القضاء

)الكاشالاسصتقرأريعوزهاكانالبلادااناالظنأغلبوا.رافعأبنوظهور

اعانوا0مننوعأيواقامةبللا،قياضتوصيةفكوةفىيُنظرحتى

فبى.إلمحسلمينإنذ11،مدنيونسانفيهايكنفلم.الم!نية1الادارة

.118النفوصريعاض:المانكي13(

عنوانهكولسونج.ن.بقلممقالشثعانيةالموضوع1شحث،تقدمماكتابةمنذ14(

الدراساتممهدمجلةشنثر(ا،سلاميالتانوتشوالتطبيقالعقيدة)

B..1()وا،فريقايةالثمرتية S.OaA. S،5691(}18مجلد.

.72الننوسرياض:المالكي15(
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المعقل،وبمالاسمبالفعل،ان.القببرووكانت،جنوداكتهماكدانواافريقيه

للمفازيائعظيمةالايامفترةْزالتماالفترةكافتفقد.للجندالقاعدةوا

علىيمنيطروشيزالونلا،البيزنطببىتأي،إلروموكان.والفتوح

سحنة.اليحواقبلنه!اني!اهناكسعاطتهمعلىيقضلمعقبة.انأذا،انزالبا

61!68 ولذلك،السساحلاعلى)سَحطْفورةفيأفهحينفي،مْ/

ابنحححمانؤمنيقبلالروبميهزَملم(بحراقزويثهاالاسهلمنكان

تحديدالممستحيلمنانوا.القضناءرافعتوليةقبيلأي،النعمان

تاريخفىالتخبطواضطراب1Jlهذاضلسحادهافتزةفي،التارببخ

طدتقهقدالمم!ملمينسنلطةاناعتبارفنيهيمكنذي11،(1،حداثسنوات

ألا،للتزحزحعرضةتعُدْلمباذهاالقوليمكنبحنث،الكفايةفببهب!ا

ابنحمحطنالىالنه!اثنناتهط!دها!نسبةيكفيماالالسبابمنثمةانا

الارجح(طى5107/!86ْسنةفي)حسانعرلطوحينما.النعمانا

وكان،بعدأشوياقحفييمَ!ممّائمببزالانلاث.ألاقصبىالأ:لممطالمغربانكان

!وطهـكانت،القيروانمنمرحلهقيدعلىثائرونسكانضاك

إنريتيةكلانالا1،للهحماتوعرضةمحدثموفةصصرمعلمالمو.اصلات

وكحمانت،إكيدةبصورة/العرب.ايديفىكانتالصحيحب!دلولها

ارأضببهم،الىضمهماقصيربو!اذإكقبلْتمقدوالزابالسالاورا

بقعر-إلمؤرخيناناوالواقع.السلاميسودهذ:اك.ادْشىءكلوكان

تويلحم!عانالىبنمسبون-الموض!ععقيقولونهمالديهمما

)16(الحكمبداببنويقرل!.ولايةالىنا.ءعسكريثفرمنافريقية

قملتْالذفيالموضعأمنحدسعان.انجصرف"م07!/!82سنةشانه

وبنى،البومانريتبهاانضبرواموضحفنزل(فلكتبيلالكاهنهانيه

الببن)عذارىابنمنكلذلكنقل.VAوالمفربمصرفنوح:.الجكمعبدأبن16(

ظهر(.1إالاربنهاية).والنويري،(\/في3المنرب
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:،افريقيهعجمعلىالخراجاووضح،الدواوينولقن،صاعتها.هسص

لأ.االبربرمنالنصر.إنجيةعلىهعهماتاممنوعلى

ذكرهيردالذيالوجداالجندتاضيالمبكلرةالشرةهذهلىيويعرد

فيالممروفالصسكرقاضىنفسهوالجندقماضىولملالمصاثرنى

يضعص()18فالمالكي،اليه1وجبدةإثسارةوثمة.()17ضى15أماكن

عمرابن.أرسهمالذينالعثسرةأص،صاعانبنلجعثلقصببرةفقرة

فيالجنداقضحاءولى"الذيوا،التابعينمنافريقيهاالى1العزيزاعبد

فيانجاينسإرافقانهفبمنع!كولا."الملكاعبدبنلهث!صامأفريقية

فافهوبالطبح.الجندإفرادعلىمتصورةساطاتهوكانت،اتهغزوإ

ألاسبلاميةالجماعةواال!جفدكانصاش!رةالفتحاأعقبت0القىاتالمع!فوأافي

ببخبَنكان،ث!ابتهامسلاميةجماعةتستقركانتوحاسما.واحد!نسيئا

العمللينتهيإؤالجندتضحاءنظاماكثيراويُلنقَص،عماديونقضاةْلها

قاضيصهحلالإفدلمعى11فيالجفداقاصنىن11كبفادفاهوسنرى.به

نااذ،افريمَيهنيتماماكألكالحاذيكونانيمكنولا.الجماعة

معاصر!كعان،م734لم!116سن!ةحوالىتوفيوقد،جعثل

.انإقببرواافيلقاضيين

إهرفىعارضىولكنه،القضاءالتوليرُثصحِّحلنع!خصذكرأولان

!/73Nسفةاليحوافيالذكرإ؟نففروخبناللهالعبدهوتولببقه

انوبعد،زافحابناتوليةمنونجفهسذةتسعينبعدوذلك،م

،القيرو.انقاضياو)أثرببقيهقماضيمنصباعاتبارجالمعبعةولي

الاولانكانالدم!بعةهؤلاءبينومن.(1ت!ايزدونالتعبير.اني1ئت!عتعملاذ

الراحمنوعبد(م074-717/!123-99)هفيرةبنالله1عبد-

بعدها.وما2/928الاسلا!شالتضائيالتنظيمتاريخ:(Tyan)تيانانظر(17

NA)75الننومىر،يض:المالكى.
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741.!/124-)123الغفاري0عصة)بن - 7 i)وبالتافيالتابعبن1منم،

القضاءتولمينحواكهذاموقفا)إنولو،كبيرباجلاليحظل!انكئانافانهما

لهم!االمترجمينبانباطمئنانأضالافترايمكنفانه،منهمياضتظراكان

لكي،الامرااقتضىااذااحدةوااعلابتدااو،انلحك!ايةذكراليغفلواكانو)اما

كمانالتىالفترةهىهذهكمانتوقد+الظبعيناحدفىطعنيقعلى"

نرشَثخ،أفالاعراوا،مفهجياننئظمالشرعااحكاموا-،فيهايقوطدالاسملام

أخى،الترافىألاولىإ)الحميةبدْألتنفسحهالوقتوفبى.تجمعالاحادبثاوا

الهسلمونبهمابشحلىكاناللتين1:التقليدبغننوالبلمماطة،الفضبلةي!نكما

تهاونا.اكثراطرقهحلهماتحلإخذت،ألامثالمضربوكانت!ا،ائلالاوا

هادئهمدونالهبوطفىالقضاةاممسلكاخذوكئما.الفساديدلب!أوبدإ

الجائرينضدموجهةأحاديث1فيألاتقياءلحخطتجلىكلما،المس!امي!ة

عدمبمثابةغداحتىالاحاديمثهذهبعضقبلتْانوما،القض!اةمن

ناالوضحعاهذاجرأءمننوتعيينهعلىقاضيحتجلاانأالتقو"ى
للمنصمبأهلاي!عتبريكن،العألامد1طوبل.أمرامَاضتعيينأص!بح

!غاحطهيت!عينأصبخوا،تعيينهامرفىالنظررفضألى1يبادرلممن

-3إص!بمو!فجميمث!1عضهر1بهجاقناعهااواالقبول

كانوافقد:عصرهمشاجالاولى1الازمنة1تلكفبىالقضماة،ححكان

كيانو"اوالتعيأحكنا!م1نيصرجن،وملبلمحهمابهمأدافيضز!ين

الذاصةالعامةايلأراءوإفمعالتمدثحىارهمااصصداعنديراعون

ظهورقبلالايامتلككاال!متوْاحداَنفيقائمبقان!ونالتقيدوابالانصماف

فى،الكباراالاربصعة1الائمةو،حنيفةابواولدفقد.11،ريعةاهبالمذا

حنبلبناحمد،خرهم7ووُلد.القضعاءافحراابنفيهاوليالتيالسنة

وني!سعنةماثهثمةتزااللاوكاثت"س!نهوثممانينباريعذالثبعد

الذيللميلادالفناسحلمللهجرةالثالمثالقرنمنالثافى!الفصف.على

وهي،،الثسرينةالنبويةللاخا!يثالإسعماسيةالمجمؤعالتظهورشصهد

02!ا
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تطورتكمياللنسريعةا"ساسيه"االتأعدة،الكريماالقرأنجانبالى

.انفيثسكلا،بحكماياتمجلدايملاانالمرء0امكانوفي.بعدفيما

منكثيرفيفيهاالمبالخاالماطةتُصِّور،بصضهصشكوكمنهاْالكثير

كانالذببن،ألاتقياءو.الفقهاءْالعا-ماء0طبقةبهاتميزتالتىواالاحيان

بهقامالذيانتحليلفيعدشدةأمثلةاوثمه.بينهممنيُعينؤَنالقضطة

شوفروكأنيبدو3و!د(النف؟يسإرياض)لكنندريس011ر.!

العلمافرلتهِالتقديريفوقبتقديراليهاينظركمانالقاضىفيالتقوى

نأعادتهمنكان(م757/!0014ت)كُزيمباأبا1انايحكى.فيه

لهفعرض/التيرواانبمدينهيوماومر.حماراراكباعملهالىيتوجه

فيهأضصمافيمابينهماونظرحمارهعنفنزل،.!ثصسارعفىضمان

نارفض،القضببةفيافظر11منفرغوعفدما.والزمانالمكمانعينفي

.)91(ركوبهاتظاء1ائحماربرسنيممممكبانالخصمين،حديعمممح

قضيةفينظرسلببمان.بنغوثهوآخرقاضعنالحكايةنفسىوتروي

اليهشكتحينماوجودهصادفالمححرَّاجينحواتيتمنح!انوتض
/!0403ت)صرو.أنبنحماسىيمتطوصم.)02(طلمةأةامرا1

ألاخرى1الحكاياتامنوبلين،)1؟(حمارسىدأبةايةقطم(16!

حما!سعننجحكىكما.للقاضيالمذاسعبةالمطي!1يُعتبركانالحصار1ث01

،دأرهبابعلىالحطبويكسرالقناةيفتحوزهدهتواضعهمنكانانه

ويخرج.)22(المئنمورةبهويد،ئهءاليهيختصمونحولهوالنالعى

حببهويُقصدمتكلفأضعالتوااهذابانبمافطباعاحبباناالقمارىء

901النفوصرياضالمالكى(11

.901المصدرففص!03(

مجلةشادريصر.!.كتبه(الننوسىرياض)لكتابمنصلتحليل:المالكى21(

Revuedes)الاملاميةالدراسات EtudesIslamiques)العدد،3591لمام
.801الثانى

.2/221الايمانممالم:ناجيابن22(
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الاولينالقرنجن.ف!اضىالمقصنحاضع.القوامننوعوهو،الظهور

ضى،الابهة1مندرجةالقاضبىاكتسب0الطَلببةالقرونوفي.للهجرة

الثحببخو!ناللميلادعفعرالثالثلمللهجرة.الم!حابعاغَرنها-حلاذْا

لاتضحاةلم!ايتحسر(م1385لمص0684دتا).امقرافيالدينشعهاب

.23(ومبرأكبهمعملابسهمفيالابهةمزمظاهروألائمةالولاةوا

البال.عنببفربلتض!ا!عزصلهمف!ضطينبضيبيلا3عبمط!يضمى.جموريةْ

..

مندوفهوَمنْالمحولةإفيائقضاة1كبيربينالاسلاصة1اخعرل1غيالتميبز

الذيالطيفةيفقلدهاابخظريةإناحببهامنالمنلطماتجميحان.القضاة

شهْلنوأب،ذلسلظينعلوهو،المسلطالت1هذهئخوّلانلهيحق

وبطبهبدجمكلالطببفهخع!سططاتجم!بع11!خاصنميدانهمفيببمارسعون

في"القضاةقاضبى"لقبنالقضاةكبببرإسططةا.ايماردى،القضائى

الشهيريولص!فهابوبذلكتلقبمناولوكاث،الرثحيدهارونخلافة

Vلم!NATهسنةصشاليتوفىالذي 9 Aقاضي"لقبثجدولا.م

/للهجرةاعسادسىالقرناخراواحتىالمفربخةالمؤلفات0فى"القضاة0

."الجماعةقاضي"هوعادةلهالمقابلاللقبوا،للميلاد"عثسرالثاني

بمعنىهو/المضاربةعندانجماعهقاضي"باناحةصراالمقريويذكر

.)24("المشارقةعثداثقضاةقاضي

افدلدب.أصلمنهبى((الجماعةاقاضي)1التم!مببةانالمرجح1ومن

سطةفبى)قرطبةأخلا!داالرحمنإعبددخقلماانه)25(الخمثمنييقولط.

.أبقضاءعلىفثنة.يزيدقاضيابنيحيىفيهاألفى(755.ملم!138

.2/122لمصدراننمى!(23

الاندلستضاةتاريخ:النباسكذلكانظر7/301.كأالطببنفح:المقرى24(

.االمعرب21

قضاةتاريخ:النبهيكذلكانظر2701بقرطبةالتضاةكناب:الخثني25(

.(الممرب21الاندلس
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فلص5اشجنداقاضيفلانقبلطونلقضاةلهيقالذلكقبلمنوكان"

نجغرناطة،،الفهريأا!رحمنعبدبنيوسفبقليلذلكبعدأاضنع

القاضسبحضعررانسترط،النزول.الىالرحمنعيدالاميرو!اضعطره

يحيىبمحضعروذلك(اكذاأاتالمفاو!كتالباشوكتبفضر.يحيى

هكذا(الخشنيحارثبنأمحمدقال،الجماعةقاضىيزيد.ابن

بمائةذلكبعدايأض!بحيربنمحمدعقدهمسجلارايتوقدبلفني،

بقرطبة.الجفدق!اضىش!يبربنهحمدحكمفببهيقول،سفةوصْسببن

،"القديمفييكنلمصثاسماالجماعةابقاضمئالقاضىت!دس!ةوأن

وهذا)الجند0قضاةيمبمَّؤنكانوا؟الاؤلالقضاة.انهبىالقول.وخلاصة

است!البدأ،م757/!014.مسنةابىحوفيثم.(تمامامناسب

استعمالتبطللمالتسمبظهذهأنال!0،"الجماعةقاضي"التسفية

الجندقضاءبمانيبدو.انهوحيث.ات!اإسنبىمنلعددالاولىالتسمية

يحننفإنه،(ْم!/0891813ت)بثصنبرابنبعدبهالعملانتهى

ثعونتسُتعميلاخذبت،..الجماعةقإضي"التسميبةبان،مؤقاالافر:اض0

.م815لمص002سنةحو؟الىبمدغببرها

نم!بيا،.ضأضتطوربالطبعصهـما"التنظيممنالدرجةهذهاني!لا

ونهاية.الادارةفىومركزيةتدعيممنالباسببشق.4ادصإماوتقابل

!الرلضعيده!ارونلتعينينتقريبامعاصرةالمفربنيالخليفةاسسطة

نزىباننتوقحلااناينبفيف!افهولذلك،د1بفد.فيائقضاةالقاضْى

ولأ.بعدفببمابفداد.فىتقررتالقىااعدإقوباياتزمينافريقية1قضناة

سوىإلاغلببنابر،اهيممغالرشيدهاروناتنهاقخنىإفريقببةتكن

الامبراطورية01منهاتتكونكافتولاببةوعمثحرينبعانحومنؤلاية

.بف!اداوثمشيئعلىبمتمدافريقيةقاضيتعيين3،الاسلاصبة0

ثسؤونيديرانايحاولكانالخلينهان.يحيثمبكرازالماوكاقْطالوتت

كانتالتيالحاتلات1نصفنحوضانهاونجد،نشخصيااصراطوريته
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الشيروانقاضىتعليبنفيبالفعلىتدض،للتدضائم!علطةفببهالعببه

ذلكولمل.الؤلايةدامليدفيكانالاضنارفات،الحالاتبقببةفياما

عبد.بنعمرولىفمثلا.الموأصلات1وصعوبةالمم!مافةتعْد)الىلعود

الخيروكقضاءالمفيرة0بناللهاعبد(م717لم!!9سنةفي)العزيز

وفضله،بورعهوأعجب،تبلمن.الثصعامبلادشعرنهتدكانعمرلان

الىدصثعقمنالولاية0كتابحملوقد.اليهالخلافةاأفضتلمافعينه

وولى)6كأ.اللهعبدبن.اسمابخلالجدنجدافريقيةعاحملانانقيروا

تاضياصاسصره)27(انعم1إبن،امية1بنىملوكخر1،لثانييان!وا

لماطالقضطءعنغزلانهاالا،(االكدَابهنجزءألمالمالكي1ويقتبسى)

جعفرابىتبلمنبعدفيماتميينهأعيدثم.الاموببين1مطالعباسيون

.علىتدمحب!نمام975/!142سن!اليحوااسنضبلهاالذيالمنصور

اناصتيروأ01احتلوالذينالخوارج1ضدصعتغيث!االخليفةا.الىوندرأهى

صحمدأبنبقيادةجب!بمثىوُجهن11إوفداازيارةنتيجةمنوكان.أفذاك

أفريقببةقصاءاذهمأبنبتوليةالتتيماتالببه0صدرتالذياالا!ثصمث

ابن1يزيدوكمان.القيرو.ا.افيالشليفةسلطةتوطنبمنفراغهفور

اباضطراالخليفة!كعببَّنهالذيالآخ!-إقاضياهوالطفبل

ماولببهافهاغلبصَالظن1ولكن،القضاء0فيهاولياقىات!السفوأبشأن

مما،م757-858!/014وم974075-!/132شتبىجن

جعفر.اباوَأما،المممفاحااطه.جمداباالقضاء،ما1ولآهاالذي.ابخينةيجعل

.28()"السجل"باسمننولبقهكظابالىاويدثمار.المقصور

هاالشرةشالقضاءاولواالذين"ا؟خرينالستةللقضح!اةبالنم!عبةاماا

فاذ"،حكمهم)الإغالبةبد"أحينما،م008بر!184وسنةالفتحبين

.82الننوصرياضالمالكي26(

2)V101المصدرنفص.

.111المصدرنفص28(

!ء!
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فان!هالباقوناواما،إخفاري،1عتبةبنالرحمنعبدعنهطوهناتهتوفرل!

ابنمَحوسىولاهراضعفابن.اضارهمالذيهوإكعاهلبانئيكر

وماتع،)03(حبيببنالرحمنعلبدولاهكريبوإبو،)92(نصير

نامع)حاتمبنروحولاّهغاذمواابن،ْ)31(حاتمبنيزيدولاة

)32((افريقيةع!إىالقضاءلهعقدالذيهرالرفع!يدانببقولالبعضن

فلم،ذلكبعدأما0)33(حاتمبنروح.اببضاولاهفروخبقاللهوعبد

هنالغرب.الىحقيقببةسلطةايةاابعباسببببن،الض!فاءمنلاييكلن

إيالإنفع!همايقخذواولم،اجبرإإقباكتفوااالبةالافأبئصحيح.مصر

ابناهيمابرابينتمأ!ذياالاتفاف1بمدانبما1الا1،الخليفةامتببازاتامن

أطلقتْوالذي،م008/!184سنةف!االرش!يدوهارونالاكأاب

اصبحتفقد،)34(ثابتسمنويخراجضابلفي.البراصميدبموجبه

نعليا.استتلالا0!ستتلةانريتية

اما.المفرب1فيالعباسيببنممتلكاتنهايةيمثلالتاريخاهذايبان

فكانتاالوتتاهذافيبالام!م!لجديرتانالوحجدتان31عُريانولبوقان

ولم،الاندلصنىألامويبنودولةألاتصى1المفربنىلوحممثكلمسة

.ادبفدانىالخلانةبسططةماوتتفيهنهماي/1ت!عترف

ضيملرئيصخ!اض!عابالمف!فىحاكمافببهنجدالذيلوضع!لهمم

هدْ؟فينتناولهاالتياالفترةبعدواخدةمرةالايتكررل!البلادخارج

oilعاصمتهالفاطميالمهةلدينالمعزنقل.انبعدذإكوكان.الدرإسة

.72لمصدراننمى!(92

.701لمصدراننمى!3(0

.23ْانريقيةعلماءطبقات:العربابو31(

.147الننو-!رياض:المالبم32(

.35افريتيةعلماءطبتات:المربابو33(

.(مVAVلمء181م!نةتحت)6/61.الكامل:الاثيرابن34(
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زيرينجنبلقينتسائدهتاركا؟729وو.لم63ْلأفي.مب!نْةالقاهرة0ْ

وكان.عئهممثلا(يوسصْالفتوص!بأبيالتابىيحْهذْا!المفبروف..بعد)

لانفسهمإحتفظو؟ا"الْهمواغلبْالظن،بألخلافةالمطالب!بنمن.إلماطميون

الفقطة،هدْهحولفع!يئاالمصنادر1تدْكرولا.أناأقيروا1قاضيتعببيبنبص

نتد.لملضهذاممارتحاولو.اتدايكونوا،انالمعمتبعدانْمناالاْ

بمدْهبهم.ص!صكيرمسفيينافريقيةا،سكانكانْبينماننصايعةكافو.ا

منرعاياهماةمدارااْلافضل.مبْنإ.نفنرى.الثميعيةالجاكمةافطنفةبركانت

الميؤوسبالمهمةالاض!لاع1مبنبدلاوْانحئذ!.المالكى0المذهبيناأنباع

ولذلك،مدْصهمدلىْالتيحولعلى!ةحملهممحاولهوهيال!،ضها..

قضاتهمتعيينحريهلهمتركوا،السياسةاهذهلمثل.انتهاجا،.فانجهم

عنفضلاعلع!هم!الاهالي.اضبباريقعمنباقرجارفقظهماأكتفبىا..وا

يلسياسة5يجعلْمما،ولانهمنىمثسكوكلاكانزيريبذ!انان،ذلىلنة

الىAllلدينلمعز1َ-انتضالقبلوحتى.اكنربصورةحتىفيهامرغؤب!ا

مصدانادْ،ممكناأناالَتيروانىمالكنىتأضصدؤكمانئتد،التاهرة

وقذ،ارأدتهضدالمنصبتبوملعلىاسمالكيلااكرههالمنصورابياابن

وكذلك.)35(م489ْلمكل337سنةنىالتضاءببيزالماوهوتوني

مصدأبنهوللتيروانقاضىعننسمع،م699/!3في6سنةفي.

هـيكنلمانه1لالأ.،)+(؟لارجحعلىماالكياكانالذفي0،هاشعمبن:اللهعبد

الىاتحولهضابلضشخصعلىالقضاءيعرضانالمعروفيخرمن

الذيألوْاسطيخلاءبنقاسميذكر)37(فألضسفى..المثعيعة.روْهب

شعيعيا،يصبحانايأالتمثعريقألىدعوه"انحظهسوء!.كان

لباجة،ق!اضغنيستغفببفاقدلهقيلثصرفتما،باجةبقضلاءوو.عثوه

.3/4oالايمانممالم:ناضابن35(

.1/248المنربالبيان:هذارىابن+(

.234انريتيدةملماءطبتات:الضسني*(
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توليهفيالفضللتنصرمَهكانكذلكبحربناحمدإأنض!اوئفهم

!خ9في..)38(للقيروإنقاضيابتعيينه.ألهتافئالقضائيةالخاصب

!بربالمدلولالجماعهتاضىنين!بصانا11؟نْالمنامسبومن

بحكبمرئببسيهلمعيفةالقاضىكمان،الاولىالازمفةففى.التمع!تْليذه

إلاقليميبما"بتممميت!هئبرفالغالبفيوكان،الجصاعهاتاضىصصبه

.تش!ملحببثأ!3(فقطو:احدموضعفيالتمسميةالعرب1انجوويمعشفمل

ثر،-..َالاغالبةبموَعهدفيانالقيرواتضاةكل

إنحل!ليمضه.إ-قضاةمعظصهمالْتتناااْر.َفارَ-

محهماتونصطمَّتإنْ.الىَنيافريقيئالرئببمية.المدينة.كانتالمينةَ

بانإصالابيدوال!ىلكنللسكنىصائحةغيرهلالبنوجعلهاانْبعد

.المحرب0بلادافحاء1سائرفىوإحدةكانتالجماعةقضأة.صفالنق

فالاغالبة.المططنانأقامةأمقربالض!رورةإرئيشهأالمدينةتكنلم

الواقح1فيوهى.،رقادةفىافصماعدإم876/ءسثةمنااقامرا

كبيرأنْال!،المفذية11فبىالفماطميونأوأقام،وأنالقلباعنبعيدةليست

و.على.أنالقببرواقماضبىه!أئماداكانألمحولتينهاتنعهدفيالقضاة

سلطتهاكانتومهما،الإل!متقلاللننسهاتدعيدولةأبةذان،يبدوما

مدينةتبنياناو11)الهاضراجمفةننقخذانبوسعهاكان،محد؟دة

فىفقزةوباستثناءفيهاعالجماعةقاضيوتصين(الارجحعلىجديدة

حولضوء!تلقيلاالمصادر01فان،(فاسىاهلض!ساهيرذكر)كتاب

بنيإلمحرةشنطولافتيوا)04(المجهماالمشار1والفقرة.النقطةهذه

ايامفىفانسفيكأأ.،أقضاةقاضيكدانبينهمومن:فقطتقولالولى

ملحق:دوزىانطر،داتثرف"لكلمةالممنىلهذاة225المصدرنفمى38(

.1/751،الكلمةتض،الفرإيةالتواميمى

.024افريقيةعداءطبقات:ْالعزب)بو!3(

03صالمخطوط،فاصاهلمثافيرذكرالامممجهولمؤلف04(

إ!ا!
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+(م!601/!462-م999/!.!3سنةحواا!ط11!ي)هفرواة

ناا!ععيقومن.الم!ينة1ْأبابوتتجاوزتكادلااةمضريهإلسلطةوكانت

504سنةفيإسققلالهأطن1حيفما،َبلقينثبنحمادكاناذأامانعرف

.بنى-حمادقلعةفبىلر؟لتهجماعةقاضيعنيئ،م1401/ص

+
فرااسم!اءهماالمؤنفينلعضلوردالذثناالقضاةانفيشحكلا

.....وص

جمتمابه"جانبإلى"قضساته))انهمعلىمابسإطانالخاصاألاقسم

فابو..الجماعةضَماةئعتبرو!انكذلكينبفي...الخ1(،وحجابه

(41)القرطاس(1)روضصاحبيذكرهالذي،يوسفبنحجاجببو!مف

كظضميا!تادلياليهايشير،الم!عورابنهواالمؤهنلعبدق!اضاشهعلى

كأحدعيسىبنموسحىعمرانابمااكث!حياِلمراويذكر.)42(القضاة

تاضىانهعلىخر2فى.موضع.اليه،-وَيثصعير)43(/الناصرتضاة

ص!لمهِرة!مط-105(4)"الجاضر1الوقت.1فيالجماعة1

-!َصر
أبدانمثروام.الحماضرةقاضيهوإجماعةاقاضيفان،رأين!اوكما

ال!جمماعةولقاضي.الاقالببمفىقاضعلىللد،لةللقسميةمث!العلى

وأالدولةرئيسىقبَلمنمباثص!رةتعبببنهيقم،فاولا.خاصةصنذات

منئعتبرأنادلفيالجفاعةقاضيفان،لنداح!ة21هذهويمن.ْنائبه

انببستمدااللذينوالكاتبالوزير1جانمباإلىاندولةاموظفىكباربين

كاقالجماعةقاضىتعينلعلبلل!.مبانح!رةإشعلطانإْمنسلطتيهما

فىالحنىأمسموذكر،العملةاكسلد،لاستقلالهالح!اكماعلانبمثابه

الخطبة.

.01cالقرطاصروضي:زرعابيبئا41(

.186التثوت:التادلي43(

.531لممصا:المرامحس(43

.246المصدرثلمس44(
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خث!11ص!لأ4!ر

.التمحاةصفاريعينالذيهوالجماعهلمنان!ظضس،وثانيا

،4(إهقَمسئ!طيليةقضاءالقبريانيسهلبناللهاسدولىّمثلافمعضون

كحالةأبنوولى.)24ْ(تونمىمدببنةقضاءعيسىبنوولى-ثع!جرة

ذلكوبعد،ألاتصىي!لمفربوفيفي%طمالبابناقبلمنبمااجةقضاء

فماضوباشتاليمراكشىقاضى،يوسعفبنحجاجنجد،طويلبوقت

حملفى،ضفطمنأليهنجأعمابالرغميفن!عل،المؤمنلبدالجماعة

الحالاتاأن48(!دممع)أغماتقضاءقبولعلىاسباغانياهسمهثح!خص

،ص!نادرهَالا0ْقضاةتوليةفىصاث!عرةالمملطانفهايتدخلالتي

ولىألاغلبياحمد-أبن11!ثافيفابراهيم.معروفةغب-ليسثانهاا،

وموسىوهمبابناحمدهماطرابلمالغوبلمدينةقاخببينفص!خصيا

،البت!ا*،)ْ.5(1ابناهوقسطيليةلمدينهقاضياوتىكما،)!ح!4افقطهان

للامر،شسخصيااهتماما1أئمادايوللمالم!لط!اناهذاحتىانهيبدوولكن

اللهعبدولىبانهذكر،عهدهفىالجماعهقضاةأحد،طالب)أبنانأذ

نذكرن01يمكن،الضاطميينعهدوفى.تونسلمدينةقاضياهارونابن

منلا،ميلةقضاءؤليالذيالصضارضصوربنعلىالمثالهحبيلعلى

نمالبفداديجعفرابيكاتبهقبلمنبلالسلطانتجل

-ممم

.إمالمظاصماحب،ظيينالجماجمةقاضبىصلاحبباتبينمنكان3كما

نااذ،المفربنيالخطةهذهأستحدثالذيهولحنرنانويبحو

ولىَّمحبطما851لم!237سنةشحتا!ةذكرنهايردمرةاول

.3/72الاببانمعالم:ناجيأبن45(

.127الديبا!ما:فرحونبئا46(

.911المصدرنفمى47(

1860التث!وت:المادلي48(

.915،,416إنريتيةعلماءطبتات:الخشني41(

.أ61المصدرنفمى05(

Tبما

http://www.al-maktabeh.com



المظالمصاحبيرد.ذ.كرذلكوبعد.51(إالتجميانصربنحبببالخطة

المنصهـلأولاهإذفي01هوالقاضيْفلاذ!اانداهاصبعبارةعادةضرونا

بنوجمفر)25ْ(3مسحكينبيتعيسىقبلمقولى.الخشاباهيمفابرا

صاو
ابيابن3سحاقتبلمنكلاهطولبىبحراحمد.بنوإوهببنءاحمد

يمارسالسسطان0باناخرىمرةكجد،امة.الحاهذهبرفي531الخهال

5)عذةارىابن1ويقولالمعلياحشطةاحيانا f)انخطةإهوانطرزيان

فببه.صثكوكهذ.ااتاالا،احمدبنالثانيابراهيبم

وقد.المعالموأضحةوغيراسعة..:االجماعةقاَصلايخاتانإ

امدولة.موظفىاعمالفهاصبحت1الذيقت"اوهقبلاْلابب!ا!اتلككافمت

خصحصتَسعلطاتيمارسوننرالاو.ائلقضاةاةهؤلاءونجد،ماعانرهحددة

انهوالواتح.المظالمصاحباوالمشرطةصاحباوللمحسَببعدفيما

ثير!هَمّ-"الجم!اعةلتاضبىيكن.لمييبدوماعلىجدااذانجدتلما

شمهببراقاضنياانهع).بةا:.أرالماليةالدم!اسةباستئتاءربما

.إلببهزيادةارسهاجبحئماقادبنْاكفرا!أسثوهوالاقلعلىواحدأ

ويقول.(م0826صهْيصقليه.الىاهيمابرإبنالاوك0

النظراأمرطالبأبنالىفوضحمدبنلامير.ابر.هيمانا)55(الما

لتطع15و"الولاي!ةوالعزلإهَصاصواالحدودواالجبماةواالولإةاني

اجباته11بالاضافهطبعاذلككان.القيرواتمنوالملاالمنكر1

وهذ!ا.الخلفاجإزوأأواأديتامىثصؤونأرةادوأألاحكام1رأصث/1امنالهالحية

اوسع.مجمالاللمَاضييش!حانشحأنهمنكانحيالتنيص

.اخرىموافعوش141المصدرنب!ث51،

/Tiffالأيطنمعالم.:تاجيابت2ءة( T

.1/502المفربالبيات:عذارىابن2250افريتيةعبحإءْطبتات..:الخثصنى53(

.1/591المفربالبيان:عذارىابن54(

.381لم1المصدرننص55(
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..!+
وهدْه،نجكتبىوجْرْجيوجتيْكمحاشهنا،س!وسةاهليا"

بأيو"ائظبروأا.حْرصبهدْا.ؤجبثهامححاؤها.مفهاتحْدمئْبىْالسوداء

،.فتدتبديلدونب!لكاتهيعودميمونانانوبالطبع."ارجحثسء

.-""3نجإريتهمنْغَزْليعيشىكان
لر?ثغضص!ط1!طهملا!ر.-!ت

االنئراهةمنعاليةْبذرجةبتطونكانواالقضعاةهؤلاءكلبانوئبْكر

حقيقيه،لببستالحكاياناهدْهان.،بدضفي.ثنكولا.المحاباةوسبم

يحاولكانالقأضيْابانألاعتقاد.الىيدعوْ.ماالاسبابمنثمةاناإلا

الكريم2نالفرنياردةالواالساعي!ةبالمثللجتزماتالاحيان1معظمفي

اقاضياستقلالاي!ننجدفافظ،وكا؟عادة...الفب!زبفاا.الننبويالحديثلى

يايُبْدلم،اأجسرايماجْدْانأبىانهعنففضْنلا.سحنونفنيتمثل

انصأء.يئقونصنائفهكانأروي11لاغب2إبشالألاهفحمدا،مببكاىخوف

إبنبانضتمِظيفيدالمالمكى1فاناقحالوافينحي...)68(سخوثجْا!لبفي

دْلك،له.تمشتىلبىسضونمبنالتخلصاسئطاعنوبإدهكأنبالا!

!موبمننكانه.مممحنونعزلضنعجزوقدجأ،ميرنجانيذكرانهاَ

ؤرنبم،،ْالقضا،11بْ!شريكه"ْلايكونال!ىْهعهائحكمولمى،انفاسمن

الىذصكمنسحنوننسكاوقد.الطبُنىبابإلىبايهعنالخضبىم

شنيعة.اهانةالاصرأمامالحاثحميةرجالاحدواهان،بنْالاغلبهصد

تتلتمو.لو":حاشميتهلرجالالاجرتال،سضونانصرإفوبعد

قبلكاننسخصعنالتصرفاهدْأصر..."بكم.مثببئااصغعكفعتها

ولايةبتبول،ْكبيرةؤبصوبة،سحنونا.اتضحقدسنوألت.ببضعفلك

.،رأسيضرهـتعلىالحىوأص"لشحنونا!تاقدكانإذ،القضعاء

الظبيعيهوتهوإن،.تماذىتدسحنونكانا،فيامايتساعفوللفرء.ان

عففا.أكثرموتمناف!قدْهالذيوحدههواسابيعبعبشبماْفلكبعد

بمدها.اوم381النفومنرياضالمالكي68،
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!اْكثرالتضاةسطاتشتباينْ.الىْأدى!مما،بثح!خصيتهللتأثير

نتهاءضلاننجد.تحيد!ااكثركالطننوذهمميدأنإنلويحث.كأن

المنصببفمىياثحفلونالفرألَهبنو،أسدكسخون.وثسهيرينقو!ي!اء

نا.المضوظبنومصدْهارونبنالئهعبدمثلمعربرثننجببركرجال

وجهعلىكمجدذي!كروهو،الاخال0مضربسصونيبة

وهي،اقاههااثتيبالسننثمميقةقائمة)56("المالكيويورد.انخصوص

اقل!فرق-حَلَتيقاضول11سحنونكان،فاولا.يالمحر.أسة+جعيرة

والمعقزلبماوالاباضببةالضفْريَّة.امنحَلقا.فيهاوكاف!وا،الج!امحمنالبدع

واللاسى"ائمة01ْيكونوأنبر.عزفهم،زنجفهمويظهرونِنيه..يتناظرون

وثانيا،.امرهخالنوااهذابعد5!همجماعةوأثبْ،لصعنيانهمبفمين

وكان،بالناسيصلياهاهااجامع1نيجعلالقضاةاولسحنونكان

بيوتفيقيُوكأنت،ألامناءعندالودأنعاجعنى،وثالث!ا.للامراءذلك

الجانباذلكالامناءلهؤلاءنوَّض.القاضي.اناهذايعذبنهل.ا.إض!اة

ممععؤولينكاف:اانهمفقطيعنيانهاو،بالودأئعالخاصسلطاتههن

،اابو.اديشالامتاء1صَم"منكانْاول،ابعاوراأالاماناتحنظعن

خهم،الصالحنناجماعة.الىدكتبتبلهمن:كات،اليهمايكتبفكان

الىاشارةهذافبىأنىبث:بعدخ!.إسهيرةابهذهافتضاةفأفت

،،القضاءاضصباصقضعنتقعممعائلبنثتع!ءااديالبوااحاطةطريمَة

ويدْكر.إنتظامااكثرااساصعلىهناْحفثن5يتمهاسنةوس

المذهباتباغاقاعحاولقءعرانبنل!!نجمانللقاضيأصفا)57(المالكى

المذهَباتباعش!عائرمعقتفهت!ملثعصات.؟جعفا!تمعتببرفيالمامكي

س!مانانبيد،ألاخيرالمذهباتباعكاتكانسليماناناذ،.الحنفي

انظر)هحتصبينكذلكألاضاء.هؤلاء.يكوتوتد.مح!اولتهنيبخبىنق!م

.AبعدءوماTVIالننوسىرياض:المالكي+ه(

،354المصدرئثمى95(
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بيتشيبلمىأنسضونعادةمن922(لئئلأكانصألحنا.
وهنالضسينشهغيزيضرلانكان،لنفعمنه..كانالجامحكل

ذلكفيالطوسىبمان.المالكيويضيف.دعواهماشبينهمايالصهد

وعادصمهحنصالتضاءاوليفاذا،المالكيهلتضاة!سُثةصارالبيت

الجاهع.كلعلنيتحمةعقدوس،الدنطبتةالطريتة0إس(ضمناا

فيالتضاةمنالحسبهفسينظرهنْأولسضونكانكميا

.922(صأفناث)ئمانيعةفلكالىالاشمارةوسترد)بمانريقية

بطبيمةتتصلالتضماءعنهجميعهايمكنالتيتقريباألمطوماتكلان

ويفبني،الَ!اعةقاضيولوإ،ضصيابلفينالقضاةب!ثماهيرالحال

أليهم.الاتثع!يرلاأنباعلىالمسابقةالالقر!اتكلالملا!اتالىسظرأن

جيععلىتنطبقاتهاعلىأعتبارهابيحن،ملاحظاتمنيتبعماأما

قضاةاليالواقحفيقمثيرالمقتبمت1الامثلةميعظمأنهع،اقشاة

!ثهـصء1!قطةثرط!ص..ال!اعة

واصاتههمارسةسخريبايتلتنىالإجاناأغلبثيالتاضيكان

كاتباهارونبناللهعبدكانفقد..صحفيركقاضأومحكمهدقجمموظف

وكان.(توميفةفىالقضاءوليدثم،انعمرابنئسليمان

اثظالموصاص،مروانبنول!اصطالبلابنكماقبايلضابْابن

الاهثلة!بموهذه!رقَّادةشقاضياكانكما.؟مسكيندبنلعيسعى

،لمه!لادالقاسع/للنهجرةالثالثاأالقرنمنالثاشالنصفمنكلها

الايلإُوفيةالتاضيواصاتفيالتعتاليداضطرإداتعكسربمْابرقي

علياومننردامهمت!هيتولىكانالطَضيبأنعامةبصورةيبعو،الإولى

.2ول،*2الننوصرياض:المالكي58(

.ك!\الريتيةهلماءطبعك:الذش95(

.341لم2الايطنممالم:ْناجيابن016

216

http://www.al-maktabeh.com



القضاةبمانويبعو.أ)61هضرنينموظنينهسامجدةْمالتنىبدونحالناية

كوإهبهم.بأعبائهاتنوءصؤولياتمهامهميجعو!لمان.القيرواشالأوَل

.الفالبفيوكانوا،خاصصنىلهميكونانا"لضروريمنيُرولم

عتدعقنسمع،ء.ولكنناالخحسمات1نيللنظرالممحجدشيطعسون

،فذ.كافتوقد.المثعارعفيضى.اوضازلهمعقباتعاسطسيات

هحيىضلاعليهاساوالتىالسنبماوهيالطرقبماضم،ينممنةبمشضى

الطيلىبنيزيدان)63(.العربإبويهببتول6(الآوالشعبىيعمرابن0

لقلهضميأتيهفلا،افهانصراوقت11!النهار؟ولمنطمىربط

إ!بمالثحروط،ا!فان،ذلكعنوفضلا.زضهشلخصوهك

عليهفك!ان،إجرايتلمَىلان11السلطانعلىصيدتاضيضترطفا

فصاصابن..الرس!ةمهامهأثل!ءالىبالاضافةرزقههيكسبانبالتالى

)165هسكينبنعيمبعىمنكلكما.إبى،64()أصييتبلانأبىهروان

هستقلاالت!اضييكونأنبالطبحالمثعرطهفا(ورينحعتجف)6وسضون

بالظضيتحوكانتالتيهيذأتهاوالرغبة.أحكامهشالمعلطانعن

نايستطيعويلكيالنابرامامم!لكماتهعرضالىالتضاءو.لايمَهعذد

المعيدوثمة.و.لايته:اثناءثروتههنسيزيدكاناافاامابأندمهميروا

صثعكوكالافلب1علىوكيها،النبةصداءعنتن!!التى1الحكاياتهذهمن

نابعد:)67(نياص.ابن.ْحررفي،دلاإيئذاتولكلنهاصضهاش

تالسوسةمنأقلاد4وثبلىصتليهفقالتضطءعووبنميمونولي

م608لمء091مسنةثوشالذيفانمهابن،كذلكرانطثكنلمالح!انالا61(

.(152الننوصريانى)كاتبلهكان

.14لمه4البخارىصيح:إلبناري62،

43أهري!يةهلطءطبطت:المرميابو63(

6)t901الحكامتبصرة:فرصنابن

.NITالريتيةهلطءطبتكةالخني65(

.275الثنوصرياض:المالكي6ولْ

.2/347الايمانمعالم:نابيابن67(
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مَاضىضصبببللماذ4المؤكد.ومن.و.أضحغيرالظبفىيانْوضع

مافببهالمشكوكمنأناعنففضلا.لسعحفونذللأشضافم!عماالجمابكة

بهذهالمهالبالتاضىإىاءوينسىيتجرأاناالاصراستطاعةْفى.كانافاا

انفراتبناسدولاببةبان.تاكيذاإ،صنادرصايعفىقيفجدا!ظر

818/!302سنتيبببن.هاواحدأنفيالجماعةلقض!اءمحرزو/ابي

في!فاحدثالتي/الوحيدهَالحالةهىمفي92/وو214وم!81-

ذلك.

تضرفبانهانالقيرواقضماةمنفقطواحدقاضعنبوضوح!رئذكر

عادتهمنفكان.ا!رعنيالزحمنعبدبنماتحوهو،ضئح!ناتصر!ما

بض"الطابعتحتيكتبانأسنلهانيوحمالقضيةشخلاذا

لاقدالإمور1بانأنظنيؤيدفما.ن،1الا70()ةالرثسوةيعني،"ثسيء

ضاه!عباتفنى..المضذكرورودتكلررالمدانعوتيصورهاكماتكون

كما،شلفهمسلكفنتحقيقايُجريثعيينهلدىالقاضبىكانعديدة

عبدونابنفعلوكما،،الجوادأبيابنبعبالقضاءوليوقدسحنونفعل

الاتظماتلذكرالنرصةاتتيح.التحقيتاتوكانت.طالبابنابعد

احدجائبْمنالامانةتونجرعدمعلىيدلأمما،المقابلة1و/الاتهامات

قداقحقيقاتهذهمثلفان،أخرى1ناحيةومن.كانااياأفويقببن

.للن!عكو.ىمجالثمةيكونلالكىحانزاعملتتكون

نلم.احكامهماصدارتبلكثيرايتردثونإلتضاةهؤلاءبعضوكان

حكماباناعتتداذا،الورعابتاضىيدَباطأانالطبيعىاغيرمنيكنا

بينمنقرإراختيارفي،.التيكةفنبرؤحبمايلقيسوفصائبغير

.85؟النفوصرياض:المالكي840انريتيةهلماءطبتات:المر-ابو969(

.33)فريتيةهلصاءطبتاتالمربابو07(
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إلايام.تلكفيمكانانطبدولا.محيانهقضيةفىمم!كنةقر.ار.اتعدة

إالجاكعومما،نوعهامنسر:ابقجون،المدعاويمناكبرعثدالبعيدة

يقزَرلكيالوتتهنيصما؟انتضىقد.يكنولم،الايامهذه.ش

،.اهرمنبجنومهما.الاسلامي1النقهصبانشو.اسعةنواحيالاصاع

51
إضروقد.ايامثلاثةلمدةمرةذلاتصحعألةشمليانكزسضوناهان.

المتملتةأ؟رااء!ثزةحيرةشبائه،صبرهنفدوتد،الشائلاسحفون

فاجابه.،هعضلةلكلاللهأصل!ةوانت":السائلفتال.بالمععألة

وثميلحميلكانجذلابقولكليص،اخيابناياهيهمات":سحنون

حتىترثدهفيطافي.ابنوتجاوز.3(اعرفهلامااكثر0...ماللنار

مناشاتفيوكان.رإياببعطيإنخنىرمْضقانهبللا،فلكمناكثر

محمت"او""انقاسمابنبقوللكحكمت"أحكاههعلىيكلتباخراى

اذب،وعنماءفقهاءالبلد1في":ئلدممائلبيقولثم،،اشب1بقوللك

ناجيشابنإ،ويلاحظ)72"اإلقَنارجععليكانكروهفما،اليهم

فالقاضي.ائنظفيتناقضيقضيان.يرفضقاضيابانالمواضيع0احد

صاصسلطةنانحالايةوعلى،الحالنيحكمانضعرأنفيُنتظر

بانهيمتبرالشانبالجواا)احدهىبالحكماللنطقاإرجاءفيالمظالم

الضاضى.عننيهايضلف

يعونكانا.التاضىمحمباناعلاهاتتبمععتْضر!اتعدةمنويتضحح

.لهكر.يردماوكثد!زا،ل!صبههامرمزالقنإضىوضم.نجختمهيضمثم

ينزعوضوئهوتتشمُحرز!اباأن!ا،غلببناهيمابراالىرُفحفقد

فوتجه.اجوأهااهله1بهفيظبع،بيتهشويطزحهلاصبعهمنخاتمه

لكيقول:لهفقإل!،الوضوءهببنةشاهفوصاخاثفينأليهابرإهيم

TOOالننو-!رياضى:المالكي71(

.TATالمحلرنممس72(
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معلىعنقهفنهوفاذا،ذاهوها:لهمافتالأخاتطث103الإهير

عو!ولحوو)3لع17جطفى

نلقاهماول01ْو،ث!كدونالكنابةعطيهيتولىالذيهوالكاتبيكانْ

استخدامبانتوحيالنصوصااناالا،)74(غانمابنقضاءفترةش

م64؟!./025سنه!حواليحت!ىعامايصبحلملكاتبالتاضي

،اعلاهرأيناكم!،القاضيالدىيكنلم،الامر1بادىءوني.فضأعكا

دْلكوتؤببذْ.ممصامدةدون.إمكنابيبعملهيقوموكان،طاضهفوفجممل

إنه-ْكاتنلو،وسجلهالطنيلابنيزيدعنأعلاهذكرناهاالشالحكاية

حينماتبعدفيمااما.انمسجلعنص!عؤولاالكاتبلكان،كاتبلديه

ينص!عرالقاضىاأخذ1لماانهكذشكالممكنومن،المحكمةاعمالزدادت01

هؤلإءكانماوك!ثبرا.ضرورياالكاتمباصبحفقد،منصبهبجلال

فدمليمان.المظالمإو،القضاءبعدفيمابانفدمحهموولوااكفاءرجمالا!لكتاب

سحنونؤلاهانالى101قضأئهفيلممحنونيكتبكانمثلاأنعمراابن

هذهفيزمنبنةمنارتةثمةن11).751(ولُرْبسُىوباجةبجايةقضاء

ولعل،المالكى1وفاةزمنحواليالاثؤسمعىلمالمَئبجايةالىالاثصعارةا

.سليمانولي،سحنونتوشنلما.(مَجَانةالىتصحيحهينبفىالنص

التاضي،مم!عكينبنعيسىكاتب،!البتاءابنوكان.مكانهالتضاء

حيتماإلاالمنصب1بقبولعيسىاقناع1يتمولم"النهعثيةاالناجيةمن

ببِكونمو.أيهمنمولىإليهيضمبانالإغلببناحمدبنابراهيموعد

منوثسيءالاحكامفيتدربقدْنثسيطانبيها"-.مولىكاتباله

.)76(اتالافععراغيرعيسىليتولىلابينما،العمل1يتولىلأالاقضية

7)T1المصدرننمىn1.

.61حاشبة217صاعلاهانظر74(

.275النفوصرياض:المالكي75(

.143-142افريقيةهلطءطبقات:الضننيول(
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بنفسه،قَسْطليةشالقضاءاوليقداقحالواإفياهذاالبنَاءإبنوكان

خر2كاتبلعيسمىوكفب.)77(ذكرهيَردْلممدالععببغزلولكنه

السجلاتكنابةلهيَولىكان)78(زيادبناحمدبناحمداسمهايضا

.الاحكاموا

العوْنيُمعَمئذكصهببردالذيالوحيدا؟خراالمحكمةوموظف

وكان.ْالتاضيبهي!امرالذياالطداتننببذيتولىكانبانه)!7(ويوصف

اهلجزببةم!نأجورهميتاتونيألاقالييموقضماةالكاتباوككْلكالمَؤن

.)08(سحنونعليهاسارالتياالسنةالاقلعلىهذهوكانت.الكتاب

ضرىل!بر!.1ءك!عؤع!لح!*هطص1خت

كبني-المفرببلادضنسهرةالاتلى1اثولى/عهودفيألقضاءعناماأ

عطةبنزيريوبنى،ارمدرا،وبذ!الرستميينوا،حمادوبني،زيري

دولمننىعهديفيللقضساءبالنسبةوْاما،ثسىءيعرفغلا--،الخ

لقد.اصاقليلاال!1ذلكعنتزيدلإ.فلالمعلوماتوالموحدينالمرأالبطببن

مالكبهْمنوطمتوا،المر)ابطين1عهدفيجداكبيرةبسلطةالنقهاءحظي
ج!حضاامرا1ببقطعلا)ايوه!فبنعليوكان.اجاالصارماإنوعا

فيماكانقضاقهمنااحا1ولىال!ذافكان،الففهاءامشاورةثونمطكته

كبي!ر،ولالالامورمنصفيرفيحكمايبتولاا.أصرايقطعإلااليهايعهد

أسماء،نعلمفيما،ت!اولم."اصفقهاءامنارهصةابمحضسرالا

ويبعو.(.الافدلمعيببن1قضا!تهماحا)الم!فارب!ةالمرابطينقضعاةمناحد

.)81(المقضاءوليمنهمااحداان11الهعمننبعدمن

VV)61المصلرنفمىI..

VA)؟168المصدرئثس

.16لأالمصدرننمى97(

.275الننوصرياض:المالكي08(

الاص!نابنهط،للحرابخينالمنارببماالقضاةمنالاقلعلىاسمينذكزورد811(

ابومراكلىوقاضي(201،172التبيانبلقينبناللهعبد)السجلصاسي

-9المعطارْهالروض:الحميري2015النيان)المصمودْيالملكمبدمرو)ن

.االمصزَ-

222

http://www.al-maktabeh.com



تتولهراذ،قليلاافضلاحالنيفنحن،للموحدينباعنسبةاماوا

اصحامبه.افان،منتظرهووكما.قضأتهمبأسماءبهايأسلاقائفهلعينا

عنلضيءيثرفببكادلاافهاالا،أندلمع!يونالاسماءهذهمنكثير

المضادر.يعودةاصنتص.فيهذ،1واعل.الموح!ينعهدنيالتاضىخصمب

سحقهمبعدالخكمالى.الموحدون$جاءفقد.المذهيي1القحيز1الىاصنببا

وقد،للمالكيةب!عدإئهماتهُّموافانهموتدْلك.،صارممالكيمحملنظام

مصحنّئينقمةاليتعرضوافانهمويالَالى.موظفيهمكذلبنانلهمةثصملت

قضصسزلاحيفماحننى،مالكببىقاستثناءدونوكلهم،القر،اجممعاجم

ذْلك،عنوفضلا.المذهب1فيزملائهمعلىصريحةبصعورةهؤلفاتهم

هذهفيتمنيناالتسيبمالموضوعاتيهتمونلاالمصنفين1.هؤلاءفان

ولكنهامحدةاهدافالىترميوهيمؤلافالَهمكتُبتْوقد،المحراسة

عرثلاثةفان،الوْاقعاوفى.(المصناث!رأنظرا)ننتثخاهبفاتفىلا

الموحدببن1.عهدفيالجماعةاتضاةمنقاضبباعمثرألاثنىبينمنالاقل

،)82(مضاءبناحمد:مالكيونهماسمائهماجمعأستطعناأدذين

.)84(عبد.اللهبن!الحقدبد،)183مَقدبنتقيبنيزببداصد.ْبن

ضدت!يزي01فانولذا،والمنصورلايوسفقاضياهضاءابنأكانوتد

فترةبمديبقنمالجاعةاقاضىمنصبنىالموحدين1قِبَلمنالمالكيين

لمؤمن.يعبدحكبم

،47الديباصا:فرصنابن82(

117الاندلصثضاةتاريخ:افيهي83(

.184ا،بتهاجنيل:بابااحمد84(
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التاسعالنصل

يةالعال!الغيرالقضائيةاورحيات

ائظروفئرل!مطصالحكاملفظامب!فاضمانا،المثرببعةامذاءيَفترض

سلطاتي!لكاد.ارتهابتولياليهيعهدالذكلب0القاضي1وبان،والإحوال

،النصرطةرجالالخاضرعرضافىبهيقومماكلتتثع!ملاجاتووا

الاعترافعبنالفقهاء1يصرفانالموقف0هذ.أنععأنومن.وإنقضاء

بوجودف01الاعتراو،الشريعةخارجمنصادىءعنالبحثبضرورة

الرسائلكتآبفأناتعالوافي؟انهألا.وجودهاعنداخرىان!ة

الىاضطرواقدالإسلاج!ةالدولةتفظ!بمحولال!ريةالمنمية

الشعريمةنطاقخارجالعدللتطبيىَنظاموجددبضرورةالاعترات

موفورةتظلالفسريعةفان،فلكومع.بمثأنهقواعدوصياغة

ببحلفشيئاالنسريعةذطاقخارجالمَواعدمجموعةوتعننبر.الجرمة

الذفي،الظضىإلىلابتطبيتهاويُعهد،النصريعةعناساسيااضلانا

موظنيننالى1وإنما،الشعريعهتبلهناليهالمخولةتلكهىسلطثهتظل
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القضاءواالنسريعهب!انالمثععوروهذأ.فةمختتسمياتببحطونخرين3

:)1(تيانبقولوكط.التضاءتدنينىالسببكانصمهمايجوزلا

ال!يحكمانبب!شطاببعلاالقاضبانائمادااعترفلانهنتيجةانها))

هذهانحينفى،العالحيةال!مإلاسعاليب.الدقيقةاعدالقوابموجا

التصرففان،فعال!هبصورةالقمعامنطتأكدكافيةتكن!مالضهـأعدا

."العاديالاسلوب1أخصاصاعنمنفصلااقحالوفىدائماكانالقمعي

توسيعطريقهاعنيمكنام!نةطرقاثمةفمان،اخرىناحايةومن

الثبريعة.نطاقعنا!خارجةاالنو.احيلمَشملالقاضياسطاتمدى

ئبفسكشقداحكامتنفب!يحتقأنبمكافَالقاضييستطيعفقد

رفضحبنماغانمأبنقالوكما.ل!لفسرعاببهالفظروجهةمنفسرعيتها

صاطيضطيالاميركانبينماالاغلببناهيمابراالاميريتبعان

تُنقذ،-وانمابحرخهالقماضىإنما":)2(عاديةغيربسرعةيجري

د.ابتيحزَكتولودابتكلحركترأيتكواني،جاههوفوربقدراحكامه

وضطثرأسىانكثصصفقلفععوتيسقطتواذأ،قلنسوتيس!ت

.1(الصبيانعلح

قدالعاثيةالغيرا!ضطئيةالصلأحياتمنأكلثبراوواحدة.انثم

افطسىفاضهوفها.)3(تولبةكتابفىصر)احةللقاضبىنُشول

امرافلكببعتبرإنهيبثو(م3901هـ/0482ت)سهلبنعببسى

خح!:ست(القضاةبنلكُ)ويعنيللحكامبان)4(يصرحذ،1،طيحيا

الواضححومن.السوقوا،لالم!يطة،الرد،المظالم،المث!رطها،القضحاء

.2/.+الاسلامفيالتضائيالتنظيمتاريخ:(Tyan)ثي!ان\،

.151النفوصرياض:المالكى2(

.91الصلةصلة:الؤبيرابنانظر،الفرصابنذلمكف03(

.هالانعلمستضاةتاريخ:النباهي4(
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العيالمحيةالتضائيةالصلاجاتاصحتث!عملانالبىئمة1بهذهيقصدانه

العناثببة.الفيرواخهيا

القأضىيان(اسنثنائيامر.اهذان11مع)جدلاالقولى1يمكنوكذلك

كألافتيه.-..الغالنسرطةصاصيمارسهاالتى1بالسلطاتيتصعذلكهع

713لمكل00997ت)نرحونابنالمدكي Otالنظروجهةعنيدإثع(م

ببقناولا!لافهو)5((الحكامتبصرة)كتابهض(الاسهاهبهمن.بمثئءهذه

الذي،القراضببعددهاكماالمظانمصاصصضاتمنص!هكلصةعلى

ويستخلص،)6(حرفيايكونببكاداقتباساألماورديعنيقتبمسبدوره

القاضي1ببث!اركهتقريباالصحظتهذهكلبانيبين!يحججاذلكمن

فيالقوافيانقلهماانهذامنفتحصل"فرحونابنويقول.فييها

التجص.ص!الع!رةيض!يثم."ائلهإرحمهمالكمذهبهؤئيمىالذخرة

الجرائم(الىوايم!صهالذي)الشرطةصاحب،عنالمالروي2راء

وفيهثاكتسميأتي،وأخيرا.الاسمَنتاجات0ننمىالىويطص

طافتوسيعبان،عموميةاكثرأسسعلى،فرحونابنيجاثل

للنصمريعةءمخالنااليِصْامرالقماضيسطات

أ-الحممبه

المنوأحىبعضمنتشاركبانها"الحسمبةالنظريوناالكتابيعتبر

القضاءاحكامبيناضطهوابانهايذكرضلافالماوردي..القضاءطاهر

بهامعنرف"اثبمامعالمحسثبةبانبذلكي!عني.انهويبعو،إلمظالماحكاموأ

ذلكمح11!تس!سلطةفان،المخططْالعينيةاحدىوتعتلبرشرعما

لاحكا!الماديالمنثذ،التاضياسعلطةعنأحىالنوابعضىشتزيد

.2/145الحكامتبمرة:فرصنابن5(

.141السلطانيةالاحكام:الماوردي6(
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وتكتسب،الشريعةانطافعنخارجهالناحب!اهذهمنوهى،الثسريعة

عاماأتناتاثمةفان،التمنبزأهذاجمنورغم!ا.المظالمخصائصاحدى

لافسرإفيخضعالمحَسبأنوا،ال!عاءامنصفببرفرعهىالحسبةالبان

وكأفهالافدلمحىشالحسبهاصاحلب.ان)7(المقري1وببقول.القاضعي

وكائها":)8!بقولالذي1ظدونإبنذلكفيأي.الراويمثعاركه،قاض

وسهولةلمم!ومهانحهاالتاضيبطزهاحكام،المضسب1ا.حكامأ

خلإلاسلامببةالدولاهنكثيرفيالحصبةكافنقوقد...اضمهاأغرا

بالاندلعسو.الامويين،والمفربمصرني(الظطميينأالمبيعيين

الصبة.انالا01"باضيارهفيهايرلىالقاضى1ولايةعمومفيدا!،

تطور"يربطهوهو،السلطانانظرتصمنفصلةخطةبعدنيمااصبحت

المالكييتولهمامعبإقاكيدبتفقاوهذا.الخلافةبمانهي!ارظدونابن

كانوانما-الاسواف0فيسضوننظرمااولا":)9(سضونعن

وماالمعانسمنيصلحنجماننظر-التضاةدونالولاةافيه!ايذظير

الفنس،علىويؤدب،ذلكعلىالامناء0يجعلوكان،المطعمنيفنسّ

منالحسبةافينظرمناولوهو.ذلكيشخقمناقالاسوامن!اوينفى

.(،المنكربتفييرالناسى0أمروا،.القض!اة

نظامعنالتفيل.النزرالا0التر.اجمكتبواصحابالمؤرخونيدْكل.و.لا

الصمبةانالىراجحذلكولعل.المضصبكلمةتردوقلما،الحسبة

هضحباضسههوكانالقاضيان!االىوا،القضاءمنفرعمجردكانت

فمعمعفافنا،اعلاه1سحفونألىالا!ثسارةعنففضلا.ضصبهبحكم

علىعُذبالذي)01("؟لمحسب"،كذأأالخلامىاسمهثع!خصعن

2.الطيبنفح:المقزى7( rp.

.134المقل!مة:ظدونابن8(

.276الننومىرياض:المالكي9(

.0،2افريتيةملط،طبقات:الخثسني01(
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عنالموحدينعهدنىنسمحكما،المروذيالافاطصاالقماضيببي

ن!قمانجالتارؤساءوةافا"مضبينبكونونلاقيأددْيناقاْلاصااامناء

ناامر."المؤمنعلبدبنيوسفان111(المراكثصعيويقول.حرفية

مرتين،ثع!هرلمحلىضىالحضراثعياخوااقألاسواامناءةعليهيدض

رو.ايةثمةاناكما.)12("أحكامهمواوأسعارهماسواقهماعنيسألبم

كتابأنإاذ،الموحدينعهدندىاكنصىمرامدبنةنيهحتسبعن

تاضيإستدعاهابذياالدونيمرو.أنالصونىيذكر)13((التث!حوف)

فليها!يلياكدشمراالىناسمنللقوميوس!فبقحجاجالجماعة

كذلك،م1164/ص056سنةحوالىذلككانوقد.ي!لمض!بوظيفة

كانالخوارجالرستميبنن11كما.بقلبليقبلهااوايوشعفحكمفترةني

نفوسةمققوما،اليتظاناابواأأمر"0:)14(كذلكمضعبودطعندهم

فانقالوا.المنكر0عنوببنهونَبالمعروففببأصرونيالإسوااففوايمثع!ون

انشائعة،إالطريقةاالىااشارةهذهانأويبدوشاةفيينفخقصابااْراوا

،"وأنعاقبوه،فيهابالنافخألاهعاءتنظيفوهي،ضسروعةغيرولكنها

صاحبهاا!رواوإحملهااأنزلواطاهَتهانجوفعليهاحفلفىابةاأوارا

الموضحع1حولقنْاامرو1الطربقافىقذرا01اوراان!ا،جمتهابالتضيف

."بكنمعه

ساَ.

الىببعود.انالحسبةعنمؤلفئن.وصلاناألاقلعاىثمةان،اط

وابنالمالقيالسقطىكتاباوهما،الموحعينعهدااودائلإوالمرإبطينْفترة

الإفقر.اضالمأمونمنولببس،افدلسيانمؤلظنهكليهطاناإلا.عبفون

المفرمبه،فيبالنظمفسبببهةجمافتا!رةتلكشالافعلسيةاغظمب!ان

.528لممببا:اكثسلمرا(11

."محامهم"لا"احكامهم"انهاعلىالنصئيالكحةشرأ12(

.223التث!وت:التادلي13(

.41الرمتميينا+ممةثاريخ:الصفيرابن14(
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التضظهذ!وينطبق.وفاصوطنحجةسبتةباستثناءربمااللهم

اش!انياصلةفان.الحسبةاكدطامبالم!نخاصنظامعلىبالخصبوص

ضيظأساساالجعدالعربللرإفدينهيأتبرومةالوثيتةواانطويلة

منالاندلمسبلفتهماشكبيرحدالىذلكساهموتد.عليهيبنون

الناحي!ةهن،لألاقصىالمغرباما..الزمنمنبقرنينذلكبصدازدهآر

جاءفقد"كثيرةاحلبمراالاند!سااصكنضأص!كانيفتد،الإخرْى.

علىبعدكليلزمنينقضولما،خلضاويونصحزاوهم-دإبطون11

وجث،لالفماريوحمالبرغوإطيلصالحالمارقتين1الحركتينقمع

فكان.ْرئيسيةبصورةالث!عمالسهولفيالالؤأمبمه0اثرانحصر

عبدتو.جهوحينما.ألاضلافتماممضلنينللبلدينالثتانياناالمم!تويان

المشبهبعثتهش،م1!30لمكل043سنةالىحوافي،ياسبتبنالله

تقماربْالوثنية،حالةفيوجدهما،ولخونةجداالةقبيلتىالىالخيأليةا

المرابطونسلك..وقدحنفاءاد.افرابينهمثمةكانابانهيبدوانبمامع

الصواويين.الرخلمنكجماصاتحتيتتهمعلىايامهمنهمايةحتى

طمامايتناولولم،لباساالصوتغيريرتدلمتاثعفينبنفيوسف

ض2-فانيةبنووكان.()15والبانهاالابل0ولومااالنسعيرغير

سنةضبجايةعلىااستولواحينطاللثامايلتزمون-المرابطينبتايا

.،ربيقتاثمنينبنيوسفبين:المعروفوالخفور.)16(م1851لمء581

على!وسياسيةثقافية:اخلافاتمنبينهمالمانتيجةكانإطوائف.املوك

حاكمةَْ!ضةوضحالانعلسشالصرل!بطينوضحوكمان.سواء!

،!بممزلبقأئفابمالبلادا.ابئاءمنض!علىتم!عيطرأمتةعسكرية

+!"فيعلتإبنهاويوسفرفبلووحتى،الظروتاهذهوني.عنه

13،الانعلممىادارةنظامغرارعلىاْلافريقيةمصظكاتهماارةأدانظامإقامة

.ADالقرطاصروض:زرع)بيابن15(

.15اللرايةهنوان:المبريني16(
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دليلمنثمةولببسى.طوببةاتسنوال!يم!عتغرقكانذلكتطبببئفان

.الموضوعحولمرسحومةسيال!حةأببةلدببهماكانافهعلى

لمال!ا-

شيرى)17(تيانانال!،المظالمخطةهنثصعأإخموض11ببكتنف

الانظممنغيرهكثيرمعالالحلام1أىاأدُظساسانيانجظاماالخطة

اجمالاهياطانم1وخطة.الحكماشاالعباسيونجماءلماالفارسية

امتيالحالاتفيأ-حقاحقافصاحبهاويتولى،للتخه!اءمكملذظام

ذلكبجريحالتان.وهذاك.ذلكيفعلانمانجبهالمسببالقاضييستطيحلا

لتقيدهلامقضائيةالصلاحية1الىاالقاضىايفتقرحينماأولاهما:فيهما

القاضىيفتقرحينماوثانببهما،أءاقهواجراالشرعبنص.احكامهفي

تنفيذها.يجريسوفهاحكامه1انمنللتاكدالادبية.المعلطةالى

منبثصيءالمظالم1نصاحبالذظريةا.الصنات(18ْ)الماورد"ي1ويذكر

()91(المقدمة)فيخل!ونابنأملاحظاتهنانقتبمعىولكننا،الاسهاب

موصةملاحظات-الماورديذكرهماعلىتقومانهااعنفضلا-وهي

وبمفهوماقعيةوابمسورةالعيهاوتنطر،الموضوع1لبعلىوتضوي

المظالم،نواالنظرلقاضييجعلونقبلمن"الطظءكان".تاريخي

وتشناج.إقضاءوضفةالسلطنةسطوةمنممتزجةوظببفةوهي

.انلعتديونضيزجرالخصمينمنالظالماتقمحرهبةوعطبميرعلوالى

فىنظرهويكولن./امضائهعنغيرهمو01الفضاة1عجزمايفضيوكأنه

الىكحكموتاخير،القرائنوااتالأمَارإ1اعتماد0و،والتعزيرالبيظت

،الدثمهودوةاسمتحلاف،الصلحاا!لىالخص!ناوحمل،الحقايمشجلاء

بمدها.وما2/278الامعلامفيالقضانيالتنظيمتاريخ:13اولهـلاتيان17(

بعدها.وما138السلطانيةألاحكام:الماوردي18(

.131المقلمة:ظعرنابن91(
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بانفسهملمجاثعرونها"الاولونهالطفاءوجمان.القاضبىن!ظرمناوسعحاذلكو

...لقضاتهميجعلونهااكانواوربما،.العباسىبنبىمنالمهتثيإيامالى

.امرفيهاقفوسيالتيالدولفىالوظبفتينهاتينشأنتفرسى!م

منقفوببضلهكان،المحططانالىراجعاالمظادم0امرفصار،الخلافة

."يكنلماوا.الطببفة

حيفلازالةرعاياهاحد1منيالتمامعاهالسلطاننيهايقبلوكلْحالة

كفاظرلواصهاالم!حلط!انجانمبهمنممارسعهاعقبارها0يمكنعلببهوقع

اقربثسىءفيتنصركانتامَحاالرفىا-تمسميةانالا،المظالمفى

،الفبرضلذلكخصيصامطسايعقدالمسعاطان0كانحبنهنظامالى

افهاعل!ئوتعاملىالقبيل5هذامنمناسباتعنرو.اي!اتتُجمَحوفببه

طالم.طسات

منوهي،المططانس!هطةعنمباثسرتعبيراذن،المظالمفيفالذظر

المظالم""التسميةأنالا.محدودغبرنطافذ.اتالعمليةاالناحية

،كثيراأضيقمجالذاتمحماكلن!علىالمفرب0دلادني.ايضاكانمتْتطلق

النقهكنمابيسميهلماطابقايبد!والقانونامننظاماالمحاكمهذهوتطبق

علىالثسرعيةالدمعياسح!ةوققوم.اا.ثسرعيةبمالسبباب!ةالمالكيون

كونهافيفظريابالمظا!مشبيهةلذلمكوهي،"ئدامهَوإ!ملحة:الانصاف

نىعذم!افتضولكنها،الثسكليةالنماجةمن.النععريعةطاقخارج

الصلاحيهَكلىتعلولاوهي،اطقة1الحاكمسطةالىتفئتتهرانها

عن)02(فرحون!بنببتول.توازيهابلللقاضىالعاديةانقضائي!ه

إهلويبريالححودويعطل،الضوقيضببحوا!اله5:النظام5اهدْإ

المشنيعةالمظالم.ابوامبهيفتحنيهوالتوسع،العناداأهلويعينالفشاد

نيهسلكتوبهذا،الثصعري!عهلبفيرالالإمواواصالدماءشكويوص

.2/2،1الح!!تبصرة:فرصنابن25(
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قلفيماالا.الباباهذاعنالنظرافقطعوإالمذمومإالتفريط!سلكطائفة

بابذلكويتبع."ألنئرعيةللقواعدقافذ!كلَعاطين11منهمظنا

"الكتابمن،اللع!اسةأثصعرعلب!هاعلىالدليل":عنوأنهتبرير

انهالاا،المصادرفيذاننها"السيال!ةا))كلمةتتدوقلما."السنّةوإ

بهذافهمهاينبفيفانه"المظائم0"كلمةتردحيثصاأنهالمؤكد1منيبدو

المعنى.

كان،اسشحداثهعندبالمنصبئقصدكانكما-،المظالم1صاحبان

الحالاتفيوينفذهاقر.ارايتخذان،وهيبتهسلطتهبحكم،بامكانه

المظادمصاحبفان،اقعوفيْالوا.ذلكالقاضيفببهاببستطيملاالقي

صاصانبقالوالحق،اكقاضيسلطةتفوقسعلطةاذانصعخصصاكان

مظهرببنالمظالم0إخطةفانوهكذا.نضسهالس!طانكانالمثالي1المظالم

إ"اللعداوماْ،ائمسلطةواالمك!انةعلومنالمظالملصاحمباما:اسحاسيين

يجوزكمانولما.الشرببعةنطاقخارجتقعصفةمنبنولإهاالتي

نإإىابسهـثلةذلكيؤذىِوقد-سلطاته:نميوضانالمظا.إملصماحب

فان-كبيرةبهيةبفمتحلاْشخصماالفعلىالمظالممصاحبيكون

فطاقخارجكوفهاوهى،ْالقضائيةلصلاخ!تهالاضى1الصفة

محكمةفان،ذلكجدثوحببفما.البارزالمظهرتصبحافشريص"

بالعرفننعملهحكمهانىوتخولتالاصليعهاهافقدتقدتكونالمظالم

الإنتفمال11،ذلكبعدال!ممهلومن"باشعد/المةالخاصةالعامةلبالافكاراو

ةالقضمايافيعمليا"القاضىسلطةفيهتنحصروضعالىالرضع1هذامن

-...ا!خأثوْالميراالمطلاقوااجكنائزوا-المشخصية0الاحوال0والمدصية

.الامورمنذلكعداماالمدفية1المحاكموتتناول

دهيبةببمكنفافه،تهبطأنإالمظالمصماحبلهبيببةيمكنكماوتماما

قلتالقاضبىسلطةلأزدادتكلما.افهاضحالواومنتزداادانالقاضي

احدببعتمدمابقدرالمظمالم1صاحبوظ!فةوجودتبررالتي.الحاجة

3+
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فيقوبب!اقاضياانبللا.الساميةصساحبهامكانةع!إىأسسها

المظالماصجابمنيجعلو:ان،عاجزةاطاغميجعل.اناستطاغة

فيالاحكام1اصداراعلىصلاحياتهمتقتصرصغارصلححكام!هجرد

يفعلىانالتطاع،مالكب!يالظضىكانو/اذا.فحسبالصفببرةالاهور

منا؟تصرففيتامةسلامةمع-هؤلاءالصلحل!امتارك!اذلك

وا.العرفبمقتضىالاحكام0باصد.ارالخاصسةاسلطتهم-جانبه

الثع!رعية.السبماس!ة

القاضي،0عنففسهافهىالمظالمصاحبعن!المعنوماتمصاثرْاما

فىمعظمهافيتنحصرالمعلوماتتلكفان،النتيجةاوبنفمسولذلك

وترد،التجاوزبابمنفق!هعمادةهوالمظالموصياحب.الاغالبة

المنطقهلهبهبا"نمحبةحتى.انهالا01التر.اجمامعاجمفيعنهالاضار1هعظم

صاحبذكريردوظما.جداضئيلةا،صاثرفانأصمنيةأو!صفترة

تردشالاثساراتهعفهمنفقطضئيلةنسبةانكما،فيه!االمظالم

.منيدةتزينة

هوالمفرببلادنيالمظالمصاحبمنصبولىبانهذُكرمناولان

ابنويفعكر،م851/ص237سنةنيلمحينر.الذينصربنحبيب

وكان.(121الخصبوليمنول11كانهذاحبيباباننماجي

اوةلاذداجىابنويقتبس.المهيب1سحنونجانبمناستحدأثااتعيينه

:الدباعْ(أيقول":فيقولهوت!عليقهيضببفثم،الدباغذكرهما

قدمهانهبهيعني(قلت)ظالمصاحبالَخذمناولسضونكان

ستسنةالمظالمعلىولايتهوكانت.افالاسوافىالذ!اص1بينليخكم

ول!فَن.،ومائتينأوثلاثينسبحسنةوقيل،إومائتين(وثلاثين

.111لم1المنر-البيان:عذار!ىابن1410افريتيةعلماءطبظت:الخمشني31

دا.2/32الايسانمعالم:ناجيابن
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لَطماي!ضلفهذا!انالوأضحومن."ديناراعمثحرينشيحكمانله

لعالمبن.--يطنكان.الماورديعنهيتحعتالذيالمظاصمصاحبعن

العثسرين)أنالا،مسكببنبنبخبعىقبلمنللمظالمعببئتدالكحالةابن

.)22(دببنارمائةإ"االحاهذهفبىكانتلحبيببالنمصبةالمذكورةادينارا

الطززي0محمدبنمحمدههألىثسخصاعينمسكينبنعببمحىانكما

الئنيينهذاوبصدد.مروأنبنحماسىبعدفيمافيهوثبته،للمنصب

السوف.احكامبالمظالمأدالمراأ):يركما)23(المظالمفاجىأبنيعرف

،القيرو؟أنأفاسعوا0وحماسهسكينبننعببسىوليقدإ!رباابوقال

اسلحمفىالمحتلعبانهلذهنىيتبادركانلانهذلكعلىنبهتاوأنما

ويمثار.".التبعبحكمالاسزأففيذإثمعويحكم،ألاسفنجواوالخبز

حكومةبانهاأفطوْزيوظ!فةا"-بتلبلذلكبعدنفمسْالفقرةفي

أضبطالقيروأنافاسحويللم)ا:يقولطانجضاذلكبعدثم،امقيروان

الضيبينيدوىانافحاكم1منالمطلوب))ايضاويض!!ف."منه

هذاكانا*اماالقولولمجمصخيل."والمشروفوا!تنريف،01!ضعببفو

وضععلىالواقعافيبثلوالمحتسبالمظالمصاحببينالتطابق

يتصور،المظالمدمعنىمنهجهلاةناجىابنانو11،للامورحقيمَي

لمحمدأبنترجمتهفيالطرزيذكر!تيكثرانه"الحسبةاذما

مدينةفيوالمخت!حبصقيةقاضى"فقطيسميهحيثU(2)خيرون

/!317سنةتحتالطرزيشفاة)25(عذارىأنجنونجبدتكر.لم(أنالقببرو

وفي.اتبالقيرواانحاكموالمظالمبوالبىالببهيتنعيركنذلكوهو،م929

الفكرةايضاحأيماتوضححكايةعذارىابنببرويذاتهالوقت

2/137الايماتمعالم:ناجيابن22،

.3/7المصدرننمى23(

.2/991المصدرنفسى24(

1/591المضربالبيات:عذاريابن25(
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الفقههمرفةعنضللاكانتإتتقوىصفةبانالايامتلكفىالمنمتنصعرة

احمدبنأهيمابراارادولما)).القضائيللصصبفيهصرغوبامؤهلا

وقلةجافبولينحياءفيهبانالببهاعتذر،المظالم(الطرزيأتولببه

زألاونهيتَأمرتَفاذايخَاوا!اتيخاءأما:ابرأهيملهفقالْ،فقه

لاانوينبفى."أحكامكفيالفقهماءافثححاور،الفقهقلةواأما.عنك

ضد!،ماا:لجدصظومنهما،عذأرىوابنناجيابنأن،البالاعنيفيب

6م1433/!837سنةناجيابنتوفى)نسبياحديثانكاتبانهما

00132سنةحوالىعذارىابنوتوني / 7! Tمصطحاتهماوأن(م

الذي.الخثصحنيان0،1فببهعاثصساا!ذيالعصرصمطلحاتتكونقد

12((3المظاعطىحاكم))عنيتحدث،الاغلبيةالفترةفهاببةفيوشد r).

تجميحيمكنالذين،المظائماصحابجميعيكرنيكاد،حاللكوعلى

11،غالبةتعهدوفرا.قضاةقبلمنولواقد،المصادرمن.اسمائهم

المظالم،اصحابمنثمانةمجموعمنسعتةولوّاالقضاةا.أننلاحظ

القضاةولّى،الفاطميببنعهدوش،منهمأثنينوإسىمنيذكرل!بينما

ولىمنيعرفولا،المظالماصحابمنثلاثةمجموعليبنمناتتين

الناطميينوالاغالبةعهدنىإمالمظأ!هْاانتماماالوأضحاومن.اثالثا

الخاصائعامالبابقحتوترد،المقيدةالصلاحيةْذىالفوعمنكانت

والحسبة.ابظالمبينالخلطبعضكذإكلثمةانالا،بالسياسة

بمحاكمالظصهالاجراءاتعنبتاتامطوماتال!لسوءتتوفرولا

اص!حابفيهابنظركمان.الشالقضطيااعأنؤا0وموظفببهاعناوالمظمالم

يتفالطرزيعنصة)27(ناجيأبنيروي.ذلكالىوماْالمظ!الم

قضبَهنوصيعانحازماموضا،القببروانمظالمولىلما،فيها

151فريتيةاءعلططبتات:ْلضشنيا(62

V3/8الايمانممالبئ:ناجيابن(لأ.
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لاندارهفيبئرمنالماءيافزغكانزرتونبنمحمدااسمهثسضى

هذهانالو؟اضحإومن.العثسارعشالماءيصبوكان،فيهوقعفأوا

.)38(!المضسبإعمالضمنتالَيالمخالنة

،ذكرهيردحينمما،انلمصاحبصكمة.انعقادامحان.انويلاحظ

الاماكنشاحدضنفلهالم!الخطةانعنىكلكيدلوقد..المَيروانهو

.قضاةبهاكانانهالممروف1منحببث..الخولُرْبمُسكباجةىالاخ!

اذا،صما"اطالموصاحبإشقاضيانإلاخيرالفصلافيلاحظناوقد

صاحمبطكان.اذأماالواضحمنوليمى.الرقبةففسش،يقالانصح

ثونباقماكيدكانان!1هع،رتبةأتليمفيتاضدونيعتبركانالمظانم

الجماعةتاضيمنصبوليالذياالضعَعّابفابن.رتبةالجماعةأتض!ا

لابنكاتباال!لية1حياتهبدأقدكانم609لمكل492سنةحوالى

وأتخذه.ألمظاليِمضاحبمنصبمسكينبنعيمحبىولاهثم.طمالب

ن!تجلرتادةفيتاضياهأصبحثم،ثانيةصرةكاتبامرو.انبنحماص

تعيبطاأحياناالمنصِباوكان)92(مهنتهنيالذروةإلامرخر2يبلغ

إبناحمدابنجعنرولىالمنها!ابىفابن.ا!قاضيكمنصب،سياسيا

المذهبالىشحوله)لقمثعرقهلهمكافأةالقيرواناطالموهب

راعيهظفالذيبحربنلاحمداتهذاإفسءاوحدث،)03((الفبعيس

طرأبلمىبمدببفةقاضياامضاهاانزهنامنفترةبعد)31(وفاتهعند

".الفرب

محكمةننمعهالاميرنيهارأصالاغالبةعهدنىوأحدةحالةوثمة

.31بىللهحرقيالثالثالقرنفيالحسبةفيزيديةرسالة:للحقالناصرانظر28(

.2/242الايمانممالم:ناجي)بن.176افريتيةعلطءطبتات:الخشنى92(

.TTOافريتيةهلماءطبتإت:الخثثى.،(

.225المصدرنفى!31(
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الأمارةتوليهحينْالثافيابراهيمات)32(خدونابنابقول.المظالم

وببؤيد.!أتجطمببنشمكوىوضهعاعبخس"م874/ء261سنةفى

"َالجمعةأببامفيينعقدكانالمبعىبانمضيفاذلك)33(النويري

نحقوفالثاهىأحترأمأنأذنسكاويثمةتكنلمالفالبنيانهالا

النويريويقول.صحتبعدسببعظيما،وهوكانالبعضبعضهم

لهمدينبسدأدطالبوأالذينألاشخاصبعضْألصالححكمالاميران

تصرفعننم!هماضوءوعلى.نفمحهابرأهيموالدةالسيدةعلى

برأسها.ذجتاذإحظ01حانفهاقدالس!بثةفان،اقربائهنححوألامبهذأ

M1شةفي،بعدوفيما / ! TVAانه)34(عذأرىابنيقولم

ظطوثمة.لل!الماللثافيأبرأه!بمتاحمدالعباسىابياولايةكمانت

هو،عمنامنظربفضىولكن،الثانيأصنجمابراابناءمنأخوينبينهنا

المظالمص!احمبأعتبارهيحنولذلك،الدو!ةرئيسىمنقريباكانناذ"

الكلامل.بالهعنى

اطائم.غىالناظروئهوظرةقدكانسعحفوناانويريأو:ويذكر

نإأذ،والمظالمالحسبةابينماصلةوجودالىكأتكيثسيراوهذا

هذهنرضثم،هحتسبااولاعملانهشول)35(ا.لا!!ىالمص!ادر

مفصب!!ليهعنفحعيناتذكرلاالمصادرتلكانالا،أمناء.الىاجبامتاالوا

المظالم.صاحبوليانهفقطتذكرانماواالمظالم1صاحب

بانهيبدولما،)36(النويريامنكذلكوهي،روايةثمةفاناخيراوا

\.7V/الكامل:الاشعيربئاكذلك.4/302خلدونابن32(

ظهر.44الاربنهاية:النويري33(

.1/122المفربالبيان:عذارىابن34(

:فرحونابن2/550الايمانممالم:ناجيابن2760النفوصرياض:المالكق35(

.NIT,الديباج

\r)5الاربنهاي!ة:النويرىt.ظهر
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يقولنهو،القضاةلكبيرالمظالمسذطإتكاملبتنويضالعططانقيام

.(المظالمص!احبيُشملفيمانشهكانأمذيوهو)الثانيإلهاعبدالط

والاحكامال!روأنقضاءالصَدينياالاسعودبنهرعدالعباسىابااولّى"

كذلكينطبقالوصفهذاانالا0"الاموالوجاةالعمالشوالنظر

:انورْير.اعمالءلى

)37(.الفقهاءعليهايمهيطركانابطيناالىد:لةاناجنداالمعروفوهن

حرفي!اتطبقكانتالثسر!عهفان،نص؟فْالمؤرخينأنلناكانواذا

وكان.الثسريعةتبيحهالاا!شالضر)أئبجمنياهق!اطدرجةالى!

در"يوسف!أنالدينئالحكمنظامالى.العودةهذهنتائج.احدىمن

.)38("الثسرعيةألاحكمامدونماوأس!قط،القضاةالى.البلاداحكام

اعتبارهيم!نبانهيثعثهرلا(اخقرطاسى0روض)صاحبأنوعع

صبىعلىتضويقدالعبارة5هاباننققثاننا1الا،بهموثوقامصدرا

لهاكانالوقتذإكقبلالث!عريعةان!المستبعدومن.للحقيقةخافت

فكثير.شممالهفيوحتىبللا.،ألاقصمىافربجفوبفىكبير!اثير

اخرى1اجز!اءفي.الحالهوكما،البىمالاقصىا،خربنحيالعائلمن

بدلاالايامتلكوفي،انثصرببعةلاعرفهاتتبع،الا!سلامىالعالممن

يوسفبانيعفنقدزرعابىأصنفانذلكعلىر.عاماكانالصرفاان

موحداامتثالادولتهفىيدخللكيجاهداسعىقدْتاثسفينأبن

كانتالتيالعرفيةانينالقوامنالمضلضةالانظعةمنبدلا،لمن!ريعة

وطنجةكفالس-الثمعمالتصنعلىفلكينطقولا.عؤهإلىسائدة

،وبالثسرقبالاندلسوثيقاتصالىعىدائماكانتا!تي-...الخ

المالكيوناالنق!هاءكاناذاتطبيقااسهلكانتالعمليةنا.1فيهف!عكل!ومما

.222صأعلاهانظر37(

.85القرطاصروض:زرعأبي)يبن38(
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عنديحكمأنالضاضىوسحفيبانالقائلب!المبدأبالذهلا!واتد

الجرائبم.الىبواالخاصةاعدالقوابض!حىاوا،بالسياسةالضرورة

ابداءمنيمَكنئااساساتصرنذاتضا-هَىالمصاثرنىثمةوليس

وتد.بالمرابطينيحختصفببمماكهذهعامةوتكهناتملاحظاتمناكثر

ينتِانبنأسحاقوهو،يوشهبنعلىؤزيرا!ى)93(قبلمناشرندا

اث!عرتانه(،المفربألبثبن)و(المونيةال!للا)كتاباويذكر.عمربن

على،اموحيدةالانسارةهذهانالا،"المظالموالثعصكاياتكفلكعلى))1

لمحليلا!نهل!عتبارهالا،عموماابطنالمرا1دولةجمنمعروفهوما.ءضه

الكاهلالنوعمناأكانسو.اء،المظالمصإحبضصبلليهمكانانهعلى

الصملاحيت-11المحدداوه:.

ايامإواخرنيالاقل0وعلى،الموحدينلدىكمانانه1المؤكدمنانْالا

وقد.كاملةبسلطاتيتصعالصحإحبالمعنىمظالممجلس،لولتهغ

زاروحينما،الموحديالشليدواصلو!الذيناللحفصيينذلكانتتل

عيشرالرابعلمللوجرة،الثامنالمقرنابدايةفىتونسمديذةا!عمري

تعقدكدانتنعلاالصنححبالمعنىللمظالمجممصةاناو!،للميلاد

الممريلظتركوقد.بهامعترفاصولوحسعبمنتظمةبصررة

د!دفيالنظاماوجود)04(.انالجلمع!اتهذهلاحدىوافياوصافما

فيوثمة،لالموحعينعهدنيموصداكانانهعلىبالضصيين

ولا،عاهةللذاسيقعد5)41(المنصور1كان.اخرىادلةالحقيقة

فيرجلانإليهاضصم!،كبببرولاصفي!رمن11!عفهببحجب

الشرطةصاجهيحيىاباالوزيرامروا،بين!همانصعى،ثرهم.لصف

البلدفيكانأماا:لهم!اوقال،لهماتأثيباضيفاضربايضربهماان

.42أعلا.ص)فظر93(

.؟118،137،23الابصارمسالك.14والاندلصانريقيةوصف:المحري04(

.285الممجب:المراكثسي141
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نيالخعودعلىحطه!اايضطهذانكانأهذألمثلنُصعبواتدحكام

ويقرل.،غيرهينفذهال!.مخصوصة!ممممائلمخصوصة.ايام

اتفقراذلكوقؤكد،الاحكامباشر،الخصررن01)42(.كذلمكالمزركشى

إبنكدانإذامايُذكرولا.431(عذْارىوأبننلخ!هِابناوردها
مه

فعلقادتهأحداناالا،ابخهاسنةواصل،الناصراو!،المنصور

-7/ص406مو5012-4لمص106سنتيبينففيما.ذلك

وفي.غانيةابنلمحاربةافريقيةَإلىجيمثناالفاضراقاد،م8013

علىاخنارهفوقح،ننبىندسيوليّهفيمنالناصرنظر،الحملهنهاية

ا،مربادىءْاضنع.إلذي،حفصابيافسيخابنااحدالواعبدمحمدلمبى

بعد،محمداباان)44(الزركثصىويقول.الرفضيمئتعْهلمولكفه

وهكذا."الناسىلمسائلسبتيومكليجلمسكان)1،المنصبتوليه

دولةأقاموأاأ!فييناصاالواعبدعقمبواصلهاالتىاالعادةترسض

استنَّهاالتيإلسنههذهكذلكالشماع.ابنويذكر.المستتلة1الحفصيين

تاإذ،الممثريفةاالنبويةْ.السدةبمقضمىبانهاوصميف،محمدابو

.ثنسهسلطاناذا"خجبمؤداهْانهحديثايقتبمصعانوقِرمذيداودإيا

.)45(القيامةيو!عفهننعإلىاللهحجبه،رعببَهجمن

ألاثعرطة-ج

.،أمنوقوةتنفيذي!ااجهازايظهرمأعلىضثنهافىالمشرطةاكافت

.صورهبعدالخكصمثننيذوتبىلىالجريمةاكتشاف0مهمتهاوكانت

.01الدولتينتاريخالزركئي42(

الخ!ا-!3/القسمالمضربالبي!انْ:عذاريابن2420لم6المبر:خلدونابن43(

.69-59صبالموحدين

.13الدولتينتاريخالزركثس44(

والخلةالحاجةذويدونبابهيفلقاماممنما"هوالثريفالحديثنصأ45(

اطر."وسكنتهوحاضهظتهدونالسماءابواباللهاغلقالاوالممكنة

.(المعزب-3/961(1356/37!1الفاهرة.ط)النرمذيمنن
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ايةالامراولالثصعر!ةلصاحبكماناذلامافيهالمثسكوكمنوييدو

واالتاضيصعرهاالتياالاحكاميننذنقطفك!ان،تضائيةسلطة

كافتانهابيدوقضانيةس!لطاتبعدفيمااكشسبلثم.المظالمصهاحب

المظا!لم.صغارْاصحابشطاتعنكثيراتختلفلا

وهو.(المجرائمااحكام)بابتحتالمشرطة)46(الماوردي1ويتثاول

وشطاتالشرطة1ص!حبسلطاتبينا!فروقفىبايختهصببليبحث

كثيرامخففدةبالبايناتالخاصمةالاحكأماقاجما.ل!وخلاصت!فا،الق!اضى

ايةفيينظروانشهودايالمىايدممتمعن11وشهلصاحبْالمثمرطة

ذللئه،الىوبمالاضافة.المحالإشراهدغىقائمةاوكانتفاشرةبينة

.الحبدص"يستديمانوا"اتعزير11وضربالوعيدايصمتعمل.انلهفان

صاصسلطاتمعكثيراالمثرطةصاحبهسلطاتوتثصمترك.تحوّطا

اطمائم.

لاأمنقوةهى،المصادرلناتكشعفهاكما،اصفسرطةفانذلكومع

لمالمفرببلادفىالشرطةصاحمبابانالتاكيداالتهورمنرلكن.غير

لاحكامنظر"أولكنه.لفغاببةقليلةفالم!صادر،أأبداصلح.حاجممئبعمل

يبدونانه،صحفيرظالمصاحبلوجودوعلرا،ْ)47(المالكي1اثذهب

.ابداصلححاكمببعمللماقحالواافيالشرطةصاحبانالمزجحمن

بانقوةمحِرز.ابحاقادالمذيهوهَعْمرَبنطمرا!ثمعرطةصئاحبكانوقد

/!191سنةفي"الجماعةقاضيمنصبوُلقحينما،المحكمةالى

اسمهثسرطةصاحبالعكى0مقاتلبنلمحمدوكان.4(الأم6ْ.قيْ

.357السلطانيةالاحكامالماوردي46(

.024صأعلاهانظرظ47(

.112.الئفوصرياض.:المالكي0(4.إ
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ذكردببودشرطةصاحبول11وهو،م9v`1/!831سنةفيطرحون

الىاثساردانسجد،الفترةنفمىوفواْحوالي.)!4(المفرب.بلادفي

ي!فونوكافوا،الشر!ةفروعمنفرعنسكبلاوهم،العسدر

إمثسرطةفىيُرى،طويلةبفترةذلكوبعد.5(0)ليلا.القيروانارعبنععو

ائخقلفقد:.)51(السن!ة.لاهلاضطهادهمفيالثعميعةمهااسقخد1اةادإ

جماعةمع،الشهرةببعضيحظىمالكىفقيهوهو.،نصربناحمد

باسحمتجهما!قبض.أ!قاءتولىمنأنىويثم!ار.المسجدفىالطلبةامن

روايةوتبين.ابحْرَسىصاحمبهباسمقائدهمالىيثساركما،الشُرَط

منبعملهقامالمحرلسصحاحببانالحادثهذاعنللخشنبىسابقة

صاحبقام.الثسيعةبعضمنبتحرببضىذلكفعلولطه،نفسهتلقاء

انىسارفنم،،اتجىخلأصىأسذياالو.اليفائببأعلاماولاالمحرس

ناغيرمنا+لمعجنالىابهأمرالدفياالمنهالابيبناشحا!القاصْوا

ايةأ!روهىهذهتكونأناالمحتملومن.بتقي!دهأمروانفلسهالىيدظه

نص!زبنباحمدثعمخصيهمعبرقةعلىكانالخشنياناذ،الصحيحة

حرضالذيهيافنهالابىاابنفان،)52(فاجىإبنروايةحمععمبااها

اللهعبْيذالسلظانطريقعنذلكفعلولكنه،بنفمهالاجرأء.اعنى

متناقضْتينأضبرورةباار!ايتانَاهاتانوليسحت.اصحمدباعتقالأمرالذي

أوامرهاتلقَّتالثع!رطةْ.أنأضحأتوامنفان،الحقيننهةكانتمهكلاانه0الا

الوالى.إوالم!عاطان-أريةا،داالشطةمنوانماالقاضىمنلاأولا

مننوعينْؤجودالئتثعبيرو.هى،ثح!كوىأحمد1أودع.،عنهأفرجول!ا

فيمحبلااولاحبُلمىضد.)53(العحجذ!اءمنمختلفةلفئاتالسجون

1f}1/09المضربالبيان:مذاريابن.

.64انريتيةعلماءطبتات:المرب)بو05(

231.انريتيةعلماءطبتات:الضسنى51(

.3/6الايطنمعالبم:ناجيابن52(

لملأ.3المصعرنفمى53(
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الىذلكبعدأخُرجو!ذ"،الدماءاؤأصحابالسعزاففعالدمبيت

صاحب))عبارةبانيب!وولا."الفاسىصببعفيهببحبسالذيالبيت"

أخر.موصْعمْي؟كرها.وردقد"المحْرسى1

عهدفيتيهرتف!ىثسرطهصناحب)54(.الصفيرابنا!وبكر

تفماصيل.ايةاذكردونولكن،الرستميين

عهدفيالإقصىالمفربفيالثع!رطة0عنمعلومياتتتوفرولا

)كتابد!ناذ،طبةفيا!ليلاحرسعننسمحولكفنا،المر،ابطبن

نسبةبذلكسمي.انهيذكر،العريفاابنترصةفي،)55((التشوف

في،الليلطحرسى.رئيس.كانلافْهبألعريفسميالذفي"الدهواالى

،م1141/ص536في"سنةقد!توفيانعريفابنكانولما."طنجبما

لم!515سنةاليحواح!اقدتكوناني!نوالدهوفاةفان

تانعفببن.بنيوسفبنعلىحكمإثنياءْ،م121!

دولةضىالثع!رطةلوظيفةكيانانه5(الأظدونابسنويقول

ايخابانوبشبل.عامةيجعلوهالموان،انتذويهامنحظالموصين

صاحبمنصلباانمعانهقولهوهىتاليةعبارةالىتثصميرالعبارةهذه

سملطةحتىفانه،وكبرإؤهمالموحدين1الاترجاالاينبماكانْلاالشرطة

ضمفا()بلالدصلطافببةالمراتبا،هلمناءهمفظرإتشملتكنلغهؤلاء

بالشرط!ةئذكلنرّناللاخضم!اصالتقفداوهذا"المجتمعمن.الدنياالطبقات

يسصوكان،وصبفرىووسعطىكبرئإلىنوررعتجثْالاندلمسني

التىالمطوماتوهذه.)57(المدينةصاحبالاندلمس1نىصماحبها

.18الرستصيينا+ممةتاريخ:الصنديرابن54(

.79التئسوثكتاب:التالهلي5؟(

.49ْ\المتدمة:خلدونايق056(

.(الممرب-نلظئدةاتماماالمدينةبصاحبالخاصةالمبرةاضيئتأهأ7ْ

إ
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ولعلها،اخرىمصمادرفىببؤيدهاماثمةليسظدونابنيوردها

ابنيؤكد581(سابقةفقرةوفي.الحفصببينايامتثممير-الىبالفعل

كافتمنهاالكبرىولإببةاناابقوله"المثهرطةصاحباهصةلخدون

الوحيدةالاخرْىألاثسارة1فانالوأقعاوفي،والحجمابةللوزارةترنيحا

نياووزيرأثصرطةصاحبكانإرطهىالموحد!نعهدفيللمنصب

الذي(بِبنْتيعمرابنا100بكلأبو1هوالرجلاهذاوكان.و)احدأن

صطحبفان،وكالعادة.)95(باطالميتصلفيماأعلاه1أليهاشرناْ

اتدوريوجزذلك.انوبيدو،العملطانمنبأمرالقوةايمستعملالثسرطة

مصادرنيا.فييظهركمابهيضطلعكانالذي

914المقدمة:ظدونابن58(

.285الممحي:المراكثسي(10
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الرئيسيةالحاكمةالاليعراؤرأداهم
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المهاجرابو

الدثاف!ي!(للمرةافافْعبنع!ة

قيسبنزهير

.اينعمانبنحسان

714الى)نصببرينموسى / tI)

لأ(5-)39ابببهغياباثنطءنصببربنموسىبناللهضبد

(1230/074إلى)الحبحاببنعُبَ!لاالمحه

(138/755الى)حبيببنالرحمنعبد
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3!7لم177الثانيادريس

213/828(848لم234الى)أدريسىبنم!د

بشعأنالمؤرخونويضلف)الثمانيةاخوته1بينمطكتهمحمدتمحعم

الاسعرةوحظيت،(الاضْةهؤلاءمنلكلخصصالذيالدقيقالذصيب

الاقصهىل!لمفربمنالنسماليةااصسهولفىعديدةلقرونكبيرةب!مانة

حظوا،الاولادريساخ،سليماناعقاب1.أنكضا.لالريفومنطمَة

الدماحئية.وطحافنهاوتلمععانالريف1!قةشحرففىممياثلةب!انة

الاولابراهيم

الاول1اللهعبد

الاول.اللهزيادة

الاغلب

الاولمحمد

اص

النسانياالله.زي!ادة

الثانيم!دْ

الثانىابراهيم

)الثافىاللهعبد

الثاكاللهزيادة

الفدطبون

المهدي

الظئم

لبةغالاا

النسا!بون

82 I

008 / NAI

ANY / NckV

816لم102

837لم223

226/084

856لم242

4!2/863

025/864

261/874

0/002!09 Tt

2.!لم092

an!.8/؟

9792/909

349لم322
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الاعلىالجد)سالمبنالاغلب1(الثانيةصادى)

05151ثانيةثم،سنةلمثةا(!لإغاسبة - N!

I"AV(/017).الىحاتمبنيزيد

حالَمبنرَؤح

(397لم177الىا)حبيبهبننصر

(9!183/7ألىا)الغكىمقاتلبنه!د

غالبةيلأ

صضها.فىضسكوكالتواريخهذهبعضان

481/765

154/077

171/7 AV

097لم174

Vltlلم018

184/008

الرسعتميون

VINلم144اليحوارستمبنالرحمن،1عبد

168/784الواارثعبد

188/308افلح

0ATلم502بكلرأبو

868لم254محمدالبقظاناابو

281/498يوسف

598لم282يعتوب

!98لم286(افانيةللمرةايودمف

492/609يقظان

8ا!صب!ون /Ton.!

(المغرب1البيمان)كتابحم!عبهىاعلاه1المذكورةوالتواويخالاسماء

الاولرسيه

للاوا1الريمس
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المنصور

المعز

يحكمونزببريبنيتارك!االتاهرةالىتجصلالمعق0

عنهنيابة

زيريبنصو

459لم334

529لم341

729لم؟36

زيريبنبلتين

المثضور

باثيس

باديسبنالمعز

المعزبنتميم

ت!مبنييم

يحبىبنعلي

عليحسن-بن

المه!يةعلىواليايظلحسن.ادحدون

بنوحمك

زيبريبنبلقينبنحماد

(إلزيويلهبا!يساخيهابناعئىخلافةْ)

ةإلتائد

القان!دبنمح!عن

محمدبنبل!ن

علناسىبنالناصر

المنصور

باديعس

924

etvvلم362

839لم373

38!/!69

604/1501

6101لم3؟4

105/7011

5NNNلم905

1121لم515

555/0116

93/7001في

941/2801

5401لم446

447/5501

6201لم454

fns8801لم

4011لم894
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العزيز

يحي

حلرنالمو

عمربنبكر(ابو

تاثصصفينبنسعفببه

يوسفينعل!

عليبنتاثسفببن

تانسنينبنابراهيم

غيبناسحاف

الموح!ون

والمهديتومرتبنهحمد

لمبئمناتبد

يرسف

المنصور

النماصر

المم!شنصر

.عالمخلو

العادل

/ال!تصم

المأمون

ابطونال!ر

حثونلهوا

025

6011لم05

51/1121

1152لم54

4 t01لم 1O

8701لم48

6011لم05

1142لم53

1145لم54

1145لم54

54/1146

51/1121

52/112!

1162لم55

58/1184

9/8911؟

3NVNلم61

62/1223

224؟/62

1226لم62

62/1228
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ثسيدلرا

لسيدا

لمزتضىا

سىثبوبوا

هـْهنبنو

ب51

01لم063 ' err

064/NVIT

NTIAلم646

.0866/2661

9261لم668

http://www.al-maktabeh.com



.!حييما،ث!1%5(..
ث!أص!ق!تا-ك!اإ.3

!ص!ر!ر!هبر!؟عنرصبِاث!!اس!."!ةبم،ه+

م101!ر،

!صرصصصرعر5كا بعث!

ث!..-َبم!ب*-!؟5!ولصأ..

طا5!ص!ررقيالمم!س!ه8أ.

.05!يبمائ!.

ن!ءى
صى
ىه

أ-أ.ء"ِ،ك!ص!-ء
37.

خاسابخس"!ْه

صِ!حَر.؟أطضصث-.كه:..-.ء.

ءا
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75-56يوسفبببعنفوبالبىحاجب:.كافورالصمكاألبو

187:تمويمقبنمؤسمىابو

024صاحبْالدثرطة:بجببىأبو

94كاثب:البغدادفيألببمهش)بو

922:الميقظانإبو

602المقضإةقاضيضصبشغلمناولإ:يوسفابو

.()الماووديانظرإ)الدمملطانيةالاحكانما

238ألثانيابراصمبناحمد

001،222لملظضيكاتب:زيادبناخمدبنْ)حمد

التخاذ.واثورته.35(الإغلبىأ)الاولامحمدوزيو:(جعنهرابوا)احمد

؟7*\بكأبس11مناوزير

211،214،237:ثجربناحمد

96،77فاصيهودمنالجزيةيذكرةالخبىأحمد

402:حنبلبقاحمد

ْ.121انيهؤدمعاملة:قاض،طافيبناحمد 124 cبالنصارىخاصةان!ة

I i TNT . Nro2*24إ ، Wk f TNI.

ةه4حاجب:حمزةبنمحمدينْاحمد

223:ْمضاءبناحمد

243:نصريناحمد

6الخراجارْاضقافيرأيه:المدلموودي1نصربناحمد

213:وهببنأحمد

223:!يبنيبزيدببناحمدْ

27ألمحولةفيموظفين!اصبحواعبببانجماسنْ..ة.

.75و!حاعفوةثفقغ.تتكرر(ب)انلثافئالفصل1:الخرلمج.ار:اضى

68والصثعرلملخراجببخضهع.المالمك

254
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فهرهع!عمام

017:زلببم2

0245:انتىعمربن...ابوبكر

.إهتانتمفينبتنبوسعفءووفيءنصباياثمغل:ْالقصببتةبتبكرابو

4أهبثسشيعقوبابىوزير:ميالبربشسفبنبكرابو

510291وحدي5كاتب:عط!ةبنجمزابو

14وزيرا:)إرجالأبيبنالحيسنابو

007الخراج.نكيرأيه:أشقابلمميالحممنابو o

40:حنينةأبو

؟.\بالاشمغالالميهأيعهد:جانيهبنزيدابو

63المقضاءاالمحمرببذ!بشلي:ال!باصابو

1:الدمبتيالعباسىابو Al

2؟\.الم!هـدةداْهـ51:(1،هـ!إي)أ!اء-را)صدعبدابوا

ببذكر.64عليهيعتمدالمالكيتاب01.3-41خابه3برت:العربابو

217+07الغنائم

26الضرأئب1جباةمعاطة:الاغلب:اعتالى)بو

37المقلبكأو)نامنفقيه:عمرانْالناسيابو

49،!6تونسفىالفهشْائب1يبئى:العزببزعبدفارهس)بو

.(بلقينانظر)ييوورالنتوحابو

502،902:كريبابو

022،242ة912:محرزابو

31:مدينابو A
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21ْ4،921:انتالفرابنارر

58جبايةات.شص66فيهاالزكاةجاة:أثسبيلية

9ْTV:الحضراشياخ

165291المخمسينْهثي:162:المهدياصحاب

Vا016،68:)صناف

39شتسىفيتجبى:)عنتطش

قحيين.37بالعبامميببنالاعتراف370-35علاهمفىاءالصرزر:ا.،غالمبة

فيالحجابه380بالادارسعةمقارنتهم.32المعوب!توزراء

.89المقويةتبفتهم.54-53عهدصم

121ْعىهمفىالمحهود0110قطاصش)رافصارىببمتخدمو)لم

138-137عهدهمفيالجنثم!0130عهدهمفىالئصارى

.138نقدأالجان!)عطاتيدفعوت

VTAعهدعبمفيالمعبيد ، 2 TI ، T N V ، NI 0 1- T t

313:غماتا

08المهيثمىعنيقتبس:اغببس

بحثهم.126-124ا!بكريرهم3يذ:ا،ولمدببن(ايضا)انظ!افارق

.-1260128قرطاجفيونئعئهم.125

المخدماتعلىوالموحدينالمرابطنمكافأت.157-156بحثها:اقطاعات

6.15-157.

ltتاتنمفينبنيولعفكتاب:قنتمظمة5\ث،السمادلى1\تونتنى

إلمغربفي.ظهورهم.521-015اشغزوبينبينهميخنطماكثيرا:الاكراد

151.

.!33مرْاكنسمدينةني:.الاصواقامناء

يفرصْمون.43مجهدهمفيوالحاجبالوزبكأ:(ايثمعاموالاندلمم!)الاموببون

701.2عهدهمفىالملثرف..!رعاياهمعئىأشضر!أئب T.A

255
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1Cالاغالمبةامراء350عملياامببراحمدجعزرابو:امير

215،228:(امناءايضاانظو)امين

58-84ضهأ.ابضهكأائبجباببة:.ا،نعلس

VA:برقةأوبنتابوليدر،انحنابلعمن

Wl:أئنلم!ق

168الموحدينقبائلفى.Nitالخممعينفي.016-915:تينمالاهل

184018مؤذنونه. A

.(العثصرةانظر)الجضاعة.اهل

0191:.)بحزباهل

امخمسين(..االخمسحببن.)أنظراهل

1،161،185،18!ه:ارالمدا1اهل A

.96N:المسمانجت!ةاهل

9017:مر!اثشاهل ، 1 I

188.ةان.اوجدا

69قربهاتجبىازملوا:اودغشت

202:إلاورأسى01

.(الخمسلِنإنظر)الخممعينا)يت.

8؟لأ:و)غجصايت

164:الجصيوي01ايوب

-ب-

0123,21قاضمت.:لباجة ، TNT732ة

178:ابدلِسي

.7فيدهامشرت.1!قاضيهكصا.ATمنهاالمتحصنل1ألايراد:بجاية

002،221،023

Vol
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61!:جيلاشزبنو

21-11المكظبابحث:(عذاريابتانظر)المنربالمبيان

115الرستميينعهدفي:المالبببت

يعتعمل.146مواكدشم!ينةْعلى.الاليلاءيذكر.71كتابهبحث:)إبببذق

ا!48-471(افرخمان1)عبارة

-ت-

8ادارياتخيم:تادلا M

67الخراجارض!فىرايه.16كننابهبحث:أظادئيأ

47فيهاالرو)غضمنجماعة:تارود.انت

701عئيهاالمدفحرف840المغربحد:تازا

دا07:تازاجرت

1،134!376،2النصارىيذكر:)أظجافي

27-71كغفببمةالمهزومينالبربرمعامنة:تخصبس

211انيهالتحرلاو)ستثميح:تدثرق

051فد"احته.001ْعربببببذكره:ثضببببع

291:تطوير

.التورْيح(1أ)نظتتعديل

173:المن!!1تغيير

لجفب.8!يست!حعثهاللهعبيد..8أفريقيةاراضىعلىضريبة:تقمببط

001ا!ربيةالمحممادر1شالىضاضهشيلبة.001اضصماطعلى

18افريقيةنسير:تكمجو

7010291فيهاضصرف.83مذماالمجتباة0الضريبة:تئمسطن

152ائئزايكرم.011نصوافىسرأصن1له:المعز1بنلَصم
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!ا7المروافضمنجماعة:البجيلية

291:البحيرة

\8!:البخاري

7نصارى.72الندصاِءااسترقاقا710كغنيمةالمحزومون:البرب. A

411!نيهاةالالمظؤام.78عليهاماوكأوغارة.78اجها.خر.67برقة)عل:الرقة

أ.لاغالمبةعهدفى..6-58تتكرر.نا3609يوالاهالصائغابن1:بريد

06-95ائفا!ببين1اعهدفي.95

!.الضرائبنظاميورثون.78برقةعلىيغبشون:)المرو!(نالمزنطير

16101635168نممبه:المحبدفير

البريد1ديومانيتولى.43كاتب.1ءفاطميمو!:(جعنرابو)المبفد.ادي

06،TNT

.135-134افصارى501!القيرواناقأسموا2901المتجار1:البكري

132!تلمممازفي"النصارى.013طزابنسْالضكأبفيالاقباطا

89عليهااستيلاء.الم!فا!ببن:ْبلز!

021(يومفإشفتوحابوجمتين:)

2'32ئ!نصا،!!?!ميلهم.41،62عهدهمفىالمنظمغموضى:حما!بفو 0 C'1

86توندسش:خرأسانبنو

عهدهمفىأخمرائبجباة.41ْعهدفمفىارةالادإإ:(منإدبن)زيريبنو

التجنب1130عهدهمفي)ئضرائببخاية.401

02عهدهمف!االعبيدمنالحرهى9130الافىفى)! N 3 t

222عطةبنزب-يبنو

TI\A*1530الغزمعننحالفهم:(غافيةأبن)غافية! yr

222سجلماسةفي:طراربنو

916:ارجلانوالأنو

112:الوبياطو

357

http://www.al-maktabeh.com



631:ممييز

39ةتنمى

07:التنفيلى

99ا.لإرصْا!سح؟توزيع

001-89اصعريبةإتخصيص:الختميط1توظف

اموالهصاثرة.68خراسانبنىثولة.62نيهاائبالمضهشااابطال:توشى

صثمرف.49ا!سوقضرلمبابطال83،10101فببهاالاهالي

10213،216!،912فيها؟الاقباط.لأ.7فيه!

NAY:تيفناوت

السنصارى080عنهاالتخلي040ثيهاالرستميون0:تاهرت(و1أاتيهرت

.VIE.013فيط

-ج-

881:انةجد

.168،175الموحلينقبائلفي.165الخ!ين1في.016:جعصوه

\.IA.841مؤذنون

227،242:(.لملخاندمالجراااليوا،انملمنجرأاحكام)افمالجوا

بقالتصرألىرسالة.13ْ\سيرلماكْألىرهن!التان:انممعأبعجريجورفي

NTT-اTVعلناس

...VAالجزيةايفكر.75المخراجاضيارايدثمانأؤهأرا:الجيزنائي VV

916،0017:جزولة

58جبايةاقتيمإ:الخضراء0الجزيرة

حيث.،2"511الثانيالنطإ،لملثحمريخةالماشيةالموارد0ايضا1انظر)ْ:الجزية
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76بالخرأجتخنط.63ة61رؤوسضريبة.ذكرطببتكرر

0المغربدولفي IA6الجزيةننساشبواحما!.

89نسبها.39نننسفيالمجتباةاصىاصإث190ضئئفةحصيتها

222اشقاصْىاعوانإجرلدغعمصثر

302:عاعانبنجعثل

2145T:وهلببناحمدبنجعنر T V

.55(جعفرسلبكأة)كتابصاحب.55اشهحاجبْعلبيد:عليبنجعفر

00مهبسلمافةواقعةفيقائد.515الهديدرامين

ضريبة:(اشناخىإل!صلى"َعيةاثشهشأصيةالمااوواردايضصااذظر)لالجص

.61ئلجهاد

عة(صبعااع!1!افظرأ):عةلبعاا

215:الصالحينجماغه

185-841؟NAT:أ?ومو.االمجهوع

)نفنسمينة.016،917أووحدينطبنفاتفى.TVا،غالبةعهدفى:المجند0

302الإس!ميةصجماعةمرادفة

.(اليهايربح،بجدمببوهدانماتصشن):جتفببسة

.(أجزيةاانظت:)الجوائي

-ع-

.58-53(ج.)القسمفيوصصهوصاالاولاثنمحهأ!فيشه3ذيتكرر:حاجب

الاغابى،عهدفي.53المقصرداخلموظف.35حاجباالمشصور

0 OT0سهأئعسكريةا!صفة 5 I - or1516يذكرهنخكابن

المنصب6يتوشوناليالمواو01المبيد.6"هالموحدينصرةغي

75؟المسودهنامالبيضىمن
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32؟ْيلنمارا1حاميم

234هظالممصاحبول214011:نصربنحبيب

86للاسلامالمجثداالمعتتتينعلىالضرائبنرضيميعد:يوس!فبنالحجاج

002ْ،922لملمَضاةتاض:التجابي(9يو!بنالمحجاج ، TNT

!الخصب.44-43فيهاخلدون.أبنايرا:(المحاجبايضا1أنظر)حجاية

35شرنيايكونمااكث!شا

244طنجةفي:الليلحرمس

231-227:ا)المهحتسباببضا0/انظ)حسبة

45صقليةعلىالوواحاجب:ناقدبنالحمصمن

141،143البنجتنىفيجماعة:حثصمم

ه!هالمصطحبحث:حدثمود

146،148انوقعةفيإلموحدينهزيمة:انعظبحصن

187:الحضر ، 184 ، 018 - 1V1

95185:ْائحنهاظ ، 175 ، l.في\7حدينالمو!قاتفي

.49عهذعمنقاسسوقضرائب.47عهدهمنيالادأرة:ايحفصيون

في!لمظاصم.!11،15كا.601عهدهمفيالانتمنألصاحب

.542اناثعرطة142عهدهم

مدينةعىالاستيلاءيذكر.16-15إلكتاببحث:الموشيةالمحنل

65الاقطاعات\.يذكر05باتكأماةأمنزاةْيقرن.461مراكعدش

212:بلتينبنحماد

،237-.ه:مروانبنحماس T 35 ، 216 ، .T

56منصبايولميهالنعمانبنصلات:أنصنعاشحنش

216-215:)حنفية(حنفببون

023:حنيف

09عليهااصخراج:حو)نيصَ
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فيالذمةاأهل670الاسلاماالااعتناقيضريما.651:(الذمةاهل0)الفجون

حالاتالذميونالمزارعون780اذطسابلس

فيالذميوّن860الاسملاثمصربعدا)ستثنائية

المثفصريعةلحيهتنصما.001هاليةمناصب

.231-221الذمة1اهلوضع.11!بشأنهم

النصارلىيذكر:لمذصييذكرهمخلدونابن1

34%.

-ر-

Nرئيص:9 A

.(تازاانظر)تازلمرباط

541ألمر)بطبنخدمةفي:ايربتتب-

491؟حمويهابنرحئة

226:الرد

66:عطةابخناننائيف:الفصمولرسعانة

فىالخرأج040وزراءيفنخذونالا040تيهرتفيدولتهم:الرشملبون

فيالمالبيت.401د!دعمفيالجباة810-08عهدهم

244عهد!فىاصتنرطة1160222،9220-115ءه*عم

2:(انعبامحميأالرشميد 0 7 ، 2 0 6 ، ot

701عهدهفىضصكأف.48عهدهفنوزير:(الموحدي)اشرثنب

1120،216:رقادة

171الموحدينطتاتغي.916ْالمخزث1عبيدبين.016:الرماة

17:أحمدةالرنداحي A

حاتمبنروح
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-خ-

114-113المئربفىوجودهعئىببثلمالثمةلببسموظف:!ارص

1؟البحرشدلأام VA

اب)الثاش.اغمل،(الث!ريعةبمقتضىالماليةالو)ردايضاانظر)فرأج

.66الخزاججابي.61063،67ا.لارضضريبةْ.85-74تتكرر

تطور.8.الننث!هشببعةنطاتْخارجاجأمخر750اخرْ)ج:اراضي

ارضشجاريؤديه.9.)نيلتا)لص86.عصى-85المنربفياجالخرا

.3!اناتإلحببمعلىضربببه19.)يرادهوفرة.19الحرب1

79،89.

99ة06الخبرصاحبيذكر.14كنابهبحث:المخث!مني

212:خطة

شضمفنتيجة.6!الحر!اسةمال.69تتكرر(جأالثالثالنصل:خفارة

69الحكم

228:الذلامي

63،17:الخمس

-د-

47رقعتهاتوشع:الاسلامد)ر

89:(ذاطمى)داعي

لأ73:!ضلة

47اليهاياممينبناللهعبدحمئة:!رعة

06يذكرهعذاريابن060-95:الكشفكببو)ن

-د-

147الذصارىيذكرصاحبه:فاصاهلإصثاصرذكر
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.(زرع)بيأبنانظي)الترطاصرؤض

1بحثهم.141:إشنصارىء(أنظ!)الروم 48 - Nit.فزابفى(

202ةرسحطفوو

.االمالكى)/أنظرالنفوسىرياض

برببحانيعرف.58.ء.ولمئناصر57:(الموحدي)ش!منصورحماجب:ريحأت

75بيثدك

-ز-

202:لزابا

ائبضرايذكر.62تونمسفىالبطئثالنثياشضرائبش3يذ:.ائزركثس

133داليههشكئةببذكر.49تاسص

(1)(التنائيالفصل(ا!شمريعةبمص!ضىالمالببة1،الموارد.ايضاافظر)الزكاة

ذكراول618630دخسلضريبة.66-64إئ!ئمةلكررحيث

.66الموحدبثءمدفى.65ا)ئدونةْهام5منجباب!ها.64ئها

ايرأد.الجبمت..9خ!ريتهاتطور.67إ"لاسحلامصدثفى

.161عرفها19،795شئدوضة

66لنقاصْيدفدها:إشف!إرْكاة

الزلاقة9وقعة:الزلإقة

141،1514،156اصجيثسفىجماعة:زناتة

.(البشناصياخظ)ْ.ألاَسىشعرة

.38عهدهفىوزراءالاقالببموا،ة.35اخاهِوزيرايعين:الإولاشنهزيادةْ

95،214..

540013حاجبايمين:انثانثااتهزيادة

بس-
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291:الإولوتإسسمابصونا

46ساعيايم!ممىةاسزكاجابي:ساضبى

55فيهاوقعة:(غَس5او)عس4سحالحية

85،023-83عيهاالضرأئبجباببة:مبثة

16:المبعة V

15185آ7:اصسبعوت

.82-81اثو!دلبتعهدفي.97أصفاطعببت!هدفي:أضيالإريمجلات

أبط740أصيهايا--ء!بنإصهعبدحمة.40ْفيهامدراربو:سمجماسة

3فلبهـ،نجببئ--س،-ببثناسأثف،ط!ب!280ءبكااعأتاثواسإلم!و

90701آب!اتتتجبىات-أكأم.لأ2داتإتل!ه؟ءعةاصتبإ!ا

2:نشسسبا 4 5 - Tit

استحدتما.0310891،132)شنصارفحرؤساءمقابنته:نهمحفو

238المطادمفى228.نافى215-216،2340217-2225

187:سروة

202:شورة

14!3115سمطثفوتمعة:سعطف

46خكالةالمالثَياسمتعمال:سعي

65عهدهفيحاجب:(الوحدي)السمئد

802:(اشعبالمي)اصسناح

178،184ا،وحدينطماتغي:ثالسكاك!ه

917حدية(المو:المسكة - 1 VA:.212ئئسيادةرمز

601فييهاالاثمعغالصاحب.83منها!باة3-الضريت:سلا

164:حضزي1سئيمات

.(كحالهابن)انظر)سائمبنسمئببمات

07افريقيةيغزو:بسماربنشيمان

914-..481بحئهم.541:ادنالمعو
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58جبايةاقليما740أقليمهايحتلونابطون/المرا:المععوس

091،7T:سوصة N

السموق

232:عيةالثمىالمسبباسةْ

84الخلينةانابْ.وامحِاشية45موحديلقب:شد

131لهانحق1عبدمعاملة:(ترطاجنةاشف)سيرياك

-لثى-

213:عيسىبنثعمجرة

عهدفى.227-2010214،226اششريعةنطاقخارجضريبة:الثصرطة

242لهااياوردي1تريف.542-142إجمالا042،4420الموحدبت

8يها)نفعلىالإثر.ورودهايتكرر:ائشريعة V.الثسريعةتطور.!.

إلمرابطينتقيد.225اخرىانينشتهانحاجة1550التشريع

.الصارم2كأ9بها

421:اليهود(علامة)ف!مكلة

56الزكاةعنيكتبالعثمفاخي

211،237،243-021الممنةباهلعلاقننهم:امشببعة

-ص-

اخنحصببحث.46الوزارةمنصبع5يجمحمنصب:الاشفالصاحب

4،1-601

06-58().د)لقسعمهالاولا!فصل:(البريدايضاانظرا)ائبريدصاحب

401اسرسننميينعهدفي:.الالبيت.صاحب

06اصخثع!نياببذكره:.الخلبرصاحب
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75.41!:الخراجصاحب

.(المظاصمْاخظر):)لتنرطةصاحب

.(اطاسمانظر):المظاصمصاحب

023:(اطياصبرغو)صاصح

59فيهااثواإلإسحهانتاث!ثاصحاب.3tإلقيرواثضاحية:صبرة

39تنست!ط.72اءعب!دعهد!.65نخلامها:الصدننة

!36،37،23سهاصنوبكأيوصف.وزيرا:(اخورش)اصصدينى

512:يةكأتلصها

412،712:صعتية

75،28صححاتفتحالخراجااراضى670بعنوةمتارنته:صمح

188،!16اخوحدينضائلفي.165الخمسبتفي:صنهاجة

-ض-

أ)اصقسم،اصتئاتثاسفص!740اصنئعريعةْبمقتضى:اذجمركببة)صضرائب

49-39ذكرعايتكرر

30201!اصضكأبطراب!صمدينةفىادفوضةأ:الضريبة

114واححرومةانمتزمبينعقد:(قباصةانظر)ضمان

-ط-

916:طاسة

51-41بحئه:(الماشكى،الخننعني.العربإباانظر)ادب،ْطبقات

171-.071:طل

لىَ

125-124مفيهاالولمحون890شهاافىخاطءنجينفقح:طبنة

8T:ائطبي N
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013فيهاالاقباط39،5120فيهافنجبىالتبىاصضر)ئب:الغربطرابلس

1530237اميهاالغزوصول

342:نطرحو

412،532:يلكلزا

في.49101750185-915ْتهم3ذببتكرر،إللسابعالفصلى:ائطنبه

185الموحدينطتهات

186،187الموحدببنطبة:اضحضرطبة

850023،923،244جبايةاظيم760فيهاالخراجارض:طنجة

55اللهعبيدحاجب:اسماعيلبنطب

-ع-.

242هعصهـ:بنعامر

66يذكرهالمثسماخى650ننضرائبباب:عامل - 6 o.لملسلطاتوكببل

NAB،801المائية"

902المفربفىلمئطانهمنهاية:اكعبالممببون

223الئهعبدبنائحقعبد

132-131النصارىمنموضه:خرا!حانبناذهزببزعبدبنالحقعبد

0Nt:الكومىطناصدبنائحئقعبد

902:حبيببنالرحمنغبد

602:الذاخل)مرحمنعبد

102،903:ر)فعبنالرحمانعبد

\7Nالاببرادالتيوزع:رسمتمبنالرحمنعبد

402،2ْ.9:انغناريعقلبهبنادسحمنعبد

501الموحدينوزار)ءِاوائلمن:الكومىاصسلامعبد

002،213:الباغانيالعزيزعبد
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NIT:الغيغائىالعزيزعبد

الفرسانإعطباتيدفع.7!حباالمعثععريقطع:()غبى)مير)الاولاتهمجبد

38!انالرا

921:اظبي(املبش)اشثانيالمه1عبد

213:اشتبريانيسمعدبناشنهعبد

84وزير:المنصورسعداابى)ْبنلملنهجمبد

ctالبهـيدصاحب،36وزبش:انصعائغبناللهعبدْ

!.102،253،2:.نحروخبنائئهاعبد

12ألاقباطيذكرْ:(أمويخنببفة)مروانبناللهعبد Ot

97،302،802:المفيرةبثائلهعبد

213،215،316:هارونبناشئهعبد

)!وسىيبطل.73عهدهفىالغنائم730:(ألمرابطى)ياسبنبناشئهعبد

.كأ101.2عهدهفىالمصادشة2901والمغارم

241تونسعلىؤال:(محمدابو)حفصابىبن،ائو.احدعبد

:.(ألمراكتنميانظر):المزاكيتىدهـاحد11ضبد

ة8-605ائعبيدمنالحجأب570عفهمضئيلةالمعنومات:العبيد

17ابحثهمِ:المخزنجمبيدْ ' . 14 A

27البربرببسمننرت:امحبحاببنا!هعبيد

:الارضسجلات.55،06حجابايعين.94كاتبايفين:المهديا!نهعبيد

.111فتىله.!!-8!ائتقسيطببحدث!7..عهدهفى

ع!913،34!،5114116،

.(اشفاطحيبتانظر):!بنجبدبذ-ث.العبيدب

85عبد)ئيمدرَ.58وحاجبوزير:جامحبنعثمأن

55السبمالعيبصععئمببعرف.55اللةعبيدحاجب:سعيدبنعثمان

لأ7ْاصحكمعبدابنمصدر:صاصحبنعئماث

!ورهغبحص.!14الوحدببنصوإثَفيمهماعاملايكونجو.!صم:)شعرب

914،156
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2:تفلصا rt

بئزمةعرالاد!لاء0600)ئبرببيذكر.551عبيدبتجعنريذكر:عريب

001انتضبيع1يذكر.89التقسيطيذكز.89وطجهَ

631:!تيف

124:عابحس

عهدش.61،63.العشر:أالنتمريعة،"الماليةالمو)رد1.ايضاانظر)المنححر

39+اشضش"اجء86ارانحمىا)صحابيدفعه.72إخئهعبيد

ضمنلببن!وا.4910162-915ذكرهميتكرر:)و!مابعانفصل،المعثسرة

3!\،166الخمسين

491:الذيلعط!

718:لمهدياعقائد

202:نافحبنعصبه

83فخريوزببر:حميدبنعلى

!إ002:شعيببنعلي

312:!الصنار.منصوربنْعلى

يمعتخثم.42عهدهفىالوزارة4201لبعهدولميا:تاثمشينبنيوهعفبنعئى

1560791ْ.222،253،042قطاعاتإيمنح1448الرومْ

163خأحبه.47منالمز.عبد.وؤير:ارْناجعمر ، 5 A!

.1638:إنتىعمر

إبسطالعلىبجث.65عهدهفىائبالضرامحصنو:العزيز1اعلبدبنعمر

090803ا!يماسى

87زمنهفيالجؤببهَ/الخراج:ايعاصبنعمرو

016،0701181:(11،بصارمساللئهكتابصاحب.)العمري i

.(الجموعافظت):العموم

93الاولا:ادريسوزير:الاؤدياصعببنع!ز

75المنصورحاجب:عذبر
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75،28نحوةخحانخراجاراضى630:وصطيحعنوة

22:عون T

991ةيوسفبنعون

-4-

5110177المكاصيذكر؟الشرينى

داAV:غدجاهة

01501-914الموحدي1الجيضفىمهمعنح!ر.1515-914بحثهم:الضز

يحظون.151-015شاد3الااوانفزاة1وبينبينهميخطلاانينبفى

157باغطاعات

791:ائضزالي

بسين.175الموحدببنطضاتفي.175ص!ضافمرادفةتم!ية:الفزاة

18Aظالحظ

177:انبحى-نمزاة

63لمهعذاريابناوصف.3:هالإولاسطزيادةوزير:ظبون

48سبقةْاعئممنجزء:غمارة

07لهاذكراول665-3064(أ)اصثانىاصنصلنيعا3.ذيتكرر:غنالْم

502:سنيمانبنغوث!

-ف-

.!6فيهاالببهود480بيعهاعقد.38الاولادريسْجمهدفى:نجاس

قربهاتجبىاشمشبى.84مزقعها.77إرضهاعى)ذالاسمتص

!23ة03!2؟211ه112َث60011!

معجلات.41-04عهدهمفىالوزببر!.41ْعهدهمفيا،دإرة:المفا!يهيئ
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8اسنما!يينقاصام..8-97عهدء!نروالإرإضي l.يجبوت

.89طنةتيفتو.8!الإعفنمار390لبماسةفياصفهرلمج!ة

.913الالزامى)صتجد.401عهدعمفيايضلر)ئبجباة

1ْ832236،،021،211-0140902عهدعغغياصهوداث

405إشثانىابراعيمحاجب:نتح

41الكتاببحث:(اشحكمعبدابن0انظر)صعرفتوح

!2ايذكزهلخدون"ابن:فرأئض

أ64:فثشثاافشناندو

96،1.15201يؤدونها)صيهود(فرضةأيضا)فريضة

75الوحديطئمصمورا!حجابةيئى:فضل

أياملحئطهمء61!اصتنر!صةواثغتههاء740بئنهماصغنائمبمتزْلحميبم:اصفقهاء

222..ساهـ.اثطر..!ا

47فيئاتجعلأصبجيعيهاأءث)ق:ءاصفي

-ق-

فى.36قاضيااصصديني30220-5!1التا"ثأصنصلى:أصقا!اصقضما

حصلا5لنبلىلى.66ثصقاضيتدنححأثكأكاة040أئهاعبيدعهد

النبوبت"الاحادببت.!1ائبامضرا5!ع!تىغادرءبكأ.66ائتشمضر

402..+7!1!ث4 ، Y.عنالاحجام-8!1)صحكؤمةمعنزاعه

تعيينهبثوصمن.432والمسىثكامزي.بعدعاهـما81!اوذصهبتمبثل

هـتاحجاهه2170-0216اصخافىهـتب"ا،!3-عسه+اشعد!بب6020

عدوثهو3!اتبه..22ختصه.023-903ا.حهـ---حم!أصى-ثأر

.226سحطةذولمملبع3ْ2؟أهـحدبناعهدتب.231-232

من.602انتمممببةاصل7020اشقضاةشقاضيمرادف:أ!جماعةقاضي
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80202110325فيلب

302:الصشمكلقاضىاوانجندقاضى

27المبربرمنامه:(العباسبى)المتاءش

لمنصةاعلىبن!جعفرتعييناعادة140عهدهفيالوزاتة:(ائناطكي)القائم

هةعهدهفيائحجابة1

1151قضمبنها.8،411!،59:انقبالة

4،88مؤذفون.916الموحدينمَبائلبين.165ائجيئنىفىةاكقبائل 1 A

57مزوارهم.!16المخزن1!بدمح:(الالمداوانقافبضمالقدُم1او)المقِدَم

TTV.1:افيالمخرا , T-

154سيرفئه.153الغحززعيم:(أصديبنانتمرفقراقتنى)

213،222قاضيها:قمحمطبية

0"101ثببهاالاموالصادر.ة:قفصة S'A

1320212لللصارىالرخاء!ثفترةبدء:.!هادنجنىقئعة

102ْ،39إناتالمحيرجمنىضريبة:قوانين

89ال!زوْانئينصببزبنموسىابن0730تها3ذيتكرر:ونالقير/1 - Vلم

59فببها"قبيانةكلمةاسمقعمال.2!ارعاالعىدبسإءاعادة810

97-701،78فببهامتيسبرت.!فىضبكأةالىاسعو/أقهانقل

125"116فببهاالمالبببت

-ك-

44للدمصطانباصكتبةهوائم.53-48ا،ولالفصلبفيذكرهيتكرر:اشكاتب

.48ا،خربْفينبحَااشا!460،؟5)إوزيرثبينبلبصهالنط

كتَّابنيببنرابطوقالمر4!اصتبصمب!نينحمتصمطصو،اْلاغاتبة

3الم!عادةمنليم!مُواالكتبة050و)صاتحط.94اخدسعيين
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0\237اصظضيكأتب501!كتبنآخرننقسمنبم TT

31لمصكلنناببحث:(أ.لاثيرابتأنظر)اصكامل

203:إصكماعئة

918:ببطبمااعزكتاب

10016،391!؟-915اسسابماصفصطتفيذكرهبنظشر:ا،نشابكتاب

11اثكتارربرفث:(ب1استاد.إنظص)اصننثنهوفصاب3

918:ا!طَّأاكتاب

21:(جصفسبنمحمد)الكتاني V

مراكننرمدينة)صىتشحنها.\آ8حدبتالمهقباثتببتليممت:شميحة3

4AAإؤذف-تا+961-1ن!6 + 1 A\

-ل-

39غيهاتجبىاد-لعع!ىضهشيبة:.سلبورة

122،2ضقاضر:نربس rv

مرادنة.73عهدعمشا!فائمتوزيح:(المراب!ت1ايضاانظش)لخونة

1410023إبطبتشئمر

916،017:لمطة

-م-

921لائقغببرتصرف.902:أكأحمناعبدبنما!غ

58جبايةأتليم:ماْنتة

)به!.64سمعيكلمةاستعماق060)!بريديذكر.!؟بحث.كتأبهابان!بن

اليه!ىدر3يذ.78اسخراتً)صيشمبش.46ْب!ههصدرالبرب

...013اص!مارىيدْكر.21.إ.
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242ةاصعكيمتاتلبثمحمد

0TN.:المذصصورابيبنمحعمد

113(إخضشتقباش)نظام.93الإولْاثويسينثسئه:المخزن

المدينة

.141اصجيشفىجماعة.74بينهمتنرق)صغنائم:المرابطوبئ

201ا!ث!شببعةفطاقخازجضهشبخة:افراعى

.650701فيهااسقناشة590/،83منهاالمتحصنةاصصْريبة470ْ:مرإكثس

ظهر.188،1!؟ه.1د،.7010116ف!هاجمنتعرف.115

ءسا
154-153هها!غز

.د2اصكبهنقعسيم.ث7ةانو!ابىعنيصوئهما.016كتابهبحث:ا!كأاكشعي

باقاصيمغائمة.83أئض-!وبوسف.58إحجابةإبببحث

ببذكر.123-121صْاصيهـ-هـد3يذ.83،501اصخ!راج

15،-153الاغزازيذكر.153الإكراد

065بحتهم:المرفْزقة

51؟عهدهشا،كراد.56قحاجب:.االموحدي)افىهـتضى

39مشاه:ْافلوصدْ

802:(الاموي)انمرؤ

-922:اصئمتونيمروات

922..:المروذي

173:المعزيرْعبدبنمحمد،المبزوار

175-1في2:ار.مرْو

\!1:ال!ةأرمزؤ

.(العمريانظر):.ا،بصارفمماسك

011.ا،ندلسفىال!عتخدامهم:المه!متطربون

،\3!+65ْعفدهفياخحاجب:(ايلوحدي)المدمثتصِو

!85:اثدممفع

801-701واجباته.".8-!.6المنصباضل:ْالهثبمف

391.-.إ9؟خ1في8156؟.:المصامدة

حمهم
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.216ىالأض:المذاهب:المالكية/المالكيون

223،232

97المنهعبببدعمالمن:انقنهصى1عيمحىبنمانك

مرابطيوزبكأ:و!ببنمالك

14عهدهفيم9الراهمببة1؟(الموحدي)اءونالم V.تجاهالوديةسياسته

148النصارلى

نظرهوجهة.11.كتابهبحث:(لمصسنطانيةالإحكامتجابصاحب)الماوردي

227،131أ!المفينظرهوجهة.33ألح!ومةعملفي

لأهاشناصهشحاجب:هبشر

185:المجلغ

201:ا)ثشريعةئطاقيخارجضريبة:هجبى

391:موحديةرسمببةرسمائلمجهوعة

ضمنواجباته.172اْ!حدبتطتاتفي:(الرنحبةائضعاانظر)المحنتنحب

512اعيايله-مى421اثبعاءةقافص!اخا!و

243؟المحرص

923:الصدينيالال!ودبنمحيمد

802:الانضعثبتعحمد

\!!،35:إ!وزأرةاخاهصيبش:(الإظبي)الِاولمحمد

702:بدثجر.محمدين

أْشك!اني(أنظر)اشكتاخيجعنمربتمرعد

235:خيرونبنهحمد

سلأ72:كأرءونبتمحمد

641:سم!يمانبن-برهحمد

45-53المخانىابرأ!محاجب:!كأعببنهحمد

21:اءهالمركأوظبن،.هحمد

(ا!طرزيافظث)حمدبنإهحمدأ
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!ا57همأرمزو:لمضافا

.213الجماعةقاضييوليه:(ْ.المخالمظالمواني،إمالمظاصاحت)المظالمم

عموما.231،237للتاضىكاتبقبلايكونماغالبا

1231الماوردينظراشجهالتت-دونابنر)وية.231-241

ناجبىأبنتريصْ.232كأبالمففبىالمخسطصالمعنى

د!د238.نحى-المظائم.يثفمه"237براسىالامير2340

ة2ائثصرطةيتنبه0.24المرابطبتعهدفى923-234الاغالبة

07ع!هفيالفنائما:حدببجبنهعاوية

512:.إلمعتزلة

05عهدهفىاصوزراء:عبادبنالمعتمد

61انكتاببحث(المر)كمثيانظر)المعجب

29069أتألمخلبكأواراله!مو0بناب!يعيد.14عهدهافيالمناصب:باديسبناالعز

المقاصرةمنافريقيةيحكغ.ه"هحاجبايونى:(اشفاطمى)النهلدينالمعز

2.!

301اصشريعةنطاقخارجضريبة:معونة

312:هغراوة

74-76غيهالاراضيوضع..7غيبمااشغنائم640الإداري)ختطم:اخصصور

.نطساقخارجصْرائب.82قهاصضهشائلبترمحملبل.81اراضيهص!عح

156فيهالِاقطاعات1،9410-41115فيهالإصلتكأامنظام.19فبمااسثصريعة

المامون011،1120لأدارةفىي!تخدمونل!امذمةاعل:الافصى0اخرب

46!فيه

اصتضييبمهعتطابقه.29يبفياسينبتاخ!هعبد162.:!المغرم

!oانببلف.اشحوانبفشعنيتحدث:الخثم!حي

05اصطببنفح:إلمقَّرلى

يبحث.62صرْفي21إبتزازاعماقعنيكتب.11كتانجةبحث:يزفيإلمف
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07،09لجزنجبةا

89التقميطنفس.001الضشحنييذكره.!7اظهعبيدعهدفي:المقسط

801فيهامثسرف.84ا،خربحد:.(الزيتونمكناسمة)مكثاسى

29يبطهاياسينبنالملهاعبد090بهاابتندنجد6201:المكوس

201نطاقْافثسرببعةخارجضريلبة:ملازم

112بيينالاورمن:الممالميي

66044،54الزكاةيذكر.17-16بحثْالكقاب:الاماءةباالمق

412اليهـصد.معاملة:(الحفصى)المنتصر

512:المندممتير

43،35ا،ندللىفىالمحاجب:الخصجور

27البربرمن)مه802:أالعبماسي)الخصمور

48.عمهالابنإسممطةاينوضء41عهدهفيالوزارة:(ا،وحدي)الخصور

683قنكصةهعا!هثة.55عهمدهفيالحجانجةتهـإختهيعادطيابنج!عفر

اتخذمناول5010عهدهفيإيةالماكاتب.001عهدهفيالتضمئط1010

1530155الغزمعاممة321ْ-؟12اليهـدهعاملة.601ائنمغالصاحب

يهزم:الطنبذيمنصور4!24101لمنمظامميقعد22-سا157إقطاعاتصح

95،م!5غلبون

.(اتهعبيد،!زمر-تكأ187:الم!صسى

211:ْالهديعة5(إلهاعبيد،تومرتابنانظر):المهديا

014بحثهم.73-72صحمنماببىبنيزيدقلبقمنمعاملتهم:المىالموا

182ابحفصيونال!متعطها1كماالكلمة1:هوحد

ء184الموحديقطقاتفى.175:المؤذنون1

164!:تمارابنمودممى

212:(عمرلمن)ابو)اعيدسىبنموسى

C'1"2:!المقطاقموسى
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902عهدهفيالخراج720.اثيهص:نصيربنموسمر، ، 102 0 7 A

521تعريفهم.521-421يذكرهمالمحكري:(ألافارق0ايضاةانظرا)المولدون

.(اني0القببرودينارابىابنانكل):المؤنس0

27ائخوةارجأمنثائر:)اطن!رييسرة

2:يله C'1

217:عمروبنيمون

--ن

غبهدهدىحاجبْ..!ر8وافاتهبعدكاخلببةخصومات:(الموحدي1)الناصهكأ

560412

23ْ\السابعجريجوريالبابامحالرسائلىبطبادل:عَلنَاسبنالناصر

جماعة.121فاسى.في6،132لأمنهمقنيلعدد:()وكأومانظر)النصارى

148-144بحثهم+141المجيعثىفي

45الظنيابر)هيمحاجب:ألصمصامةبننصر

7سلاَّمابنتفدممير:المصرايا0نفل N

29!ا:نتيب

173:ألاشصرافالْقيب

إلعبيدمنالاولابراهيمحوسيذكر.79العشرئييبحث:)فويري

014,- 1 *T Q

-!-

.184مؤدْنون.NIAالموحدنجنقبائلفى.88الخممصحينفي.915:هرغة

188

937
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1!6الموحدينقبائلبببن:هزرجة

916حدينالموقدبائلفي.165الخممحعينفي:هممعكورة

11T:(هلالبنو)الهلانبهون

.(اليهايرجع،جدميوهمحد)ئماذكرهايقترن):هنتاشة

-و-

27اللبربرمنْامه:(العبالمصي)المواتنق

391:وهران

m-ى

95انرشيدئهارونانبريدصماحب:زببادبنببحي

56الصدقةعاملى!رب!لى:سعليدبنيريى

47)إلميمينغببرْمنالقائمياخذ:عهكأبنببرش

702ةيزيدبنيحببى

لأ17:يعهكأبنيحيى

002!:تمحابن.لبديز

802،217،221:طنيلبنبكأيد

7"المواليمعام!ة.68اتريقيةعىالؤ:ءسشمابيلبنيزبد" T

54ووؤيرهبولحمفابن:(اح!سحدي1)نجبص!ب

13ائحدودمدنفيحامياتر3يذ:)شيعضهـبي A

151شاد3الإمنواخرلىاشغزمنغرقةق:(انزياني)يضحمراسحات

2اسحاقابنهيئيه.24بوسفبق،عئيوزير":عهشبن(بفتيانأيستان

75وعبيدااعلاجابباثمتري.51-005عهدهفيكاقب:قائنمئهبنبنيههـسف

!08
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يوسعف.18اليهودعلى"الفرضيمايينرض.96،\مرونشىكتابه

ومأكلعةهلب!مت.V11الغزالبىالاماموا.015والفزتاشريىابن

Trotبألدنريعة)تممليحيد.023

ابفهوزيرايعين.45عهدهفيالموزارة:(الموجدي)المؤمنعلبدلبنيوهعف

فيالخراج6601الزكاةياخذ.57ت56عهدهفىالحاجب45،4800

عهدهقيالكدَبةتقلحيم.86-84عهدهفىالخرإجاقا!يم830عهدهْ

0110115،223،922-901موظيهاقبةاء501-601

.113افريقيةثىيجبيْالضرائب:محمدأبىبنيوسعف

TAI
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الفهرسى

ناالعنو.

يضيم

المؤصفتقديم

المص!!ادر

تاريحْ-اهمطه!يةنصوص-المراجع

تسراج!م

جغرإفيسا

فق!ه

يث!حكلتوبحودرسمات-عامة-اجع

الموظفون-الاولالفصلى

الوزببحر-أ

تبالكحا-ب

جبالحا-ج

البريدحساحب-د

الثمعريعةب!ضىالماليةالموارد-الثانيالنصلى

الصنحة

IA

37،

TA

+

35

48

53

58

61

46اجإخرااباستثناء،الشمريعةب!تخسىالمححرانب-1

---سرودل!..---..-----.الجزيه

7ءالغنائم

47الجمركيةاالردععوم

47الخراج

58امستنتاجيةخاتمة
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التنرعذطاقخطرجالايراداتْ:الثالثالفصل

صة3إجكرأالضرائب

ا،سحتهلاكيةايمحمىنع!إلاأئبأذض!را

الخفمارة

الضلاتواالار!ىف-رائب

المص!،درة

وصرفهاالضرائبجباية:الرابحالفصبل

ة!.ارجبا؟.

ائب!لضهراكجباةالعرب

اماا.لاتز

انسةالخز

رفالص!ا-جهأ

العينيةالاقلياتالخامصالفصل

اريهود

ارنحسارى1

المفرب:ثمرقفي-الميععد!ا!وات-الد!مادسىالفصسل

ؤ.يريبده،الفاطميؤن،ا،غاللة

والموحدونن:المرأبطوالمضربفربفي

أ!

ئسس!ثوما

داانصعدوا

هـربر

الغز

عةالمقطو،حلثحزدإا،لمرتزقةا

عاتلاقطاا،عطبباتلاا

98

29

49

69

69.

301

3ء\

112

115

116

111

012

124

*ا

141

142

144

0148

914

914

00.1
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.الموحدينطبقات:السابحالفصل

ا!!داراهل

((العثححرذ)1

((الخم!مون))

"نالسعبصص)1وا(الم!مبعة))

حدتبئاونفبائل

والطبالةالمخزتعبلب-د

،+ا!ر!

اور!زا-ثتمح!بولمرا

ذأالف-

-مكاتأ!ل!

..أ!

-والمؤذت-

الطلف

الحففاكف

الص!بJا..!ت

يروالنضالنقباء

استنتاجلب4خات!"

ا!اضبي:اثامنالفصلى

إلعاديةالغيرالضمائيةالصلاحيات:التاسعالفصل

-بلحدى6ا

لملمظاإ

"!ثسر!ا

للخليفةتابعوناءامز:رئبلسية11ا!اححمة)ا.لالىمرامْر"أدهما

915

لأ\.1

.163

64.أ

هـلأأ7

168

916

171

.!ظ

.175

1 VA

917.ة-.

؟801

أ.85

187

191

V\

391

591

roc a

!ث

بم12

1!ا2

0246

http://www.al-maktabeh.com



--ْ-سَ-ْ--َ-َ-"ْ---ْ-ْ.+ْغالبسحتلاا

نأاررستميو

سه--صهار،دا

ة!غالبلاا

لفْالفاطميو

247

347

..347

248

48Y

زيريبف!و

حما!ىصم..بصْ

نال!س!4ا! ---.

ح!سدونإ!-كأ

المنربخرجمة

عام!صرف!

نا92

924-----ء.-----َء--......--.-.-..--.-ء---ِ
صه

025

025

253

*ه،!لا*ول
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الكتابهذاطبعانتثىْ

038سبتمبر!

ه!الظمراإل!صانهَعهَفيبدبدِءافركهَا

ءإسه"،لهجم!بإة!رطبعي

نضلتص-بىهـيخبةلحبيباخارحثه

004لم؟7لم08:افاثرعيلد
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